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الموادتلكتسقيحمع،الدائرةتلكموادص!اممثيراترحمحيتأم(،899و7991و6991ر5991و399154991و2991طسعات

عاليةنسبةالثانيةالطبعةبهدهبلعتوالتى،المعرفةمحالاتمحتلف!يعرل!لاحتودلهاقامالتيالإضاشات،اخالىاو!!لاميا،عرياومواءمتها
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الموسوعةهذهتتطورأنوالمأمولوإسلاميا.عر!ياومواءمتهاوتمقيحهابمراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتمواارر؟االمتحصصير،الأساتدةمئات

فىوالتمهيدالطبعتينمقدمتىانظر.اللهلإددوالتحديصوالحراءمةأضقت!ااستمرارمع،والإسلاميةالعرليةالموادمنمريدباضافةطمعة،لعدطبعة

.الأولاالمجلدصدر

يه.أضواوحصلدا،شريفة!ويةوأحاديت،!ربمةضآسةاياتا!وسوعةهدهتحوي-إ!

الثانيةالطبعة
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6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوأطمعاحقوقجميع

الموسوعة،هدهأجزاء

ا!ألممواء،و!ميلةبأي

إلايرها،أوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

!محزءأيابصعمسمو!عير.محفوطةالعال!ألحاءحميعلىوالتوزيعلنعتمر

وأهيئةأيعلىلقلهأوواسترجاعها،اطعلوماتلخرننظامأيفيإدحالهأو

وأامشسساخاكاتأو،ميكاليكيةأوممغمطةشرائطأو،أكترونيةإوسائ!!نت

أخاشر.امنكتابيبإذلى
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والثانيالعربيةالهجاءحروفمنالثالثالحرفالتاءت.

عددياويساوي.العربيةالأبجديةحروفمنوالعشرون

الجمل.حسابانظر:.الجملحسابفي4(0)0الرقم

وفي.الثامنالترتيبفييأتيخديث41الصوتىالترتيبوفي

عندعشرالسادسالترتيبفىجأتىالقديمالصوتيالترتيب

جني.ابنعندعشروالحاديأح!د،بنالخليل

انفجاريلثويأسنانيصوتالتاء.الصوتيةالصفات

الثنايابأصولاللسانطرفيلتقيالتاءنطقفعندبممهموس

خلفالزمنمنمدةالهواءوبضغط.اللثةومقدمالعليا

الالتقاء،نقطةتاركافجأةينف!ملثم،اللسانطرف

الشمسية،الحروفمنوالتاء.يانفجا)صوتفيحدث

التمر.مثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لاممعهاتختفي

المامت.انظر:

التصريف،حروفمنالتاء.الصرفيةالاستخدامات

فحرفجميعا.ومشتقاتهاومهسدرها"،"افتعلصيغةمع

"افتعل".لصيغةفاءوقعتاإذاوالياءالواومنبدلايأتيالتاء

اتصل،:مثل.الزائدةافتعلتاءفيمنهصاالمبدلةالتاءوتدغم

الإبدالهذايكونوقدايتسر.اوتصل،وأصلهما:اتسر،

:يقالأنوالأصلاتخذ.،اتكل:مثلالمهموزمعبالتاء

فاءكانتإذادالاالافتعالتاءوتبدلىا.ايتخذ،أيتكل

ادكر،أوأذدكر،ادعىمثلذالا،أوزاياأودالاالافتعال

كانتإذاطاءالافتعالتاءوتبدلاذتكر.،ادتعىوأصلها:

اصطفى،:مثلظاء،أوطاءأوضاداأوصادافاؤه

اضتجع،،اصتفى:وأصلها.اظطلم،اطرد،اضطجع

بحرفالافتعالتاءبإبدالالإدغامويجوز.اظتلماطترد،

اظلم.اذكر،اضجع،،اصفىفنقولقبلها،ماجنص!من

المعانىحروفمنالتاء.النحويةالاستخدامات

تالله!مثل:،القسممعأسماءمنيليهافيماللجرالعاملة

في:زائدةتكونوالتاء.57:الألبياء!أصنامكملأكيدر

تريد:مثلالغائبةمعالمضارعةعلامةوتكون.ثمت،ربت

نأتريدينأنت:مثلالخاطبةومع،تشربأنفاطمة

والتاح!.تشربأنتريدأنت:مثلالخاطبومع،تشربي

وللمؤنث،للمذكر،فاعلكضميرالاسمعنتنوب

مثل:المتكلمتاء:هيوتفصيلا،الفاعلتاءإجمالآوتسمى

قمت،مثل:الخاطبةوتاء،قمتمثل:الخاطبوتاء،قمت

ومإلفعل،فاطمة:مثلمإلاسمالتأنيثعلامةوتكون

الصفات.المربوطةالتاءوتلحق.كتبتفاطمة:مثلالماضي

بائعة.،بائعمثل:والمؤنثالمذكرمنهابينللتفرقة

فلاسماعا،إلاالتاءتلحقهالابالنساءالخاصةوالأوصاف

ثيب،،طالق،حائض:يقالبل،ثيبة،طالقة،حائضة:يقال

-ت-الحرفرولتمثيلخاصه3طرقى
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ألعرىعالخطمخملثه-منبالؤإعل!اءكا!!!

كا-الفار!ىكاكاابمغ

دع-33كا.الطياعيالمنسخقيالتاءقنلمادج

كا3

-3كاءكههاثةكا-كا،!ط33يداية-3كلنغصلكا-



الإقطاعيتابع6

لتمييزالتاح!زيادةوتكثر.فرضعمنبدلآمرضعة:وسمع

نخل:،ثمر،ثمرةمثل:الخلوقاتفيالجنسمنالواحد

مثل:،المبالغةلزيادةبالتاءيؤتىوقد.شجرةشجر:،نخلة

رحالة.،فهامة،علامة

المعج!ةالحرو!منالتاءحرف.الكتابيةالصفات

كتابةالعربيةوتعرف.الحرفأعلىبنقطت!ت)المنقوطة(

وأ،شجرة:مثل،المفردةالمربوطةأخاءاالتاء:لحرفرمزين

المفتوحةوالتاء.فاطمة:مثلقبلهابماالمتصلةالمربوطةالتاء

،أمرت،أمرت،أمرت:مثل(،)ت:هكذاوتكت،مفردة

مما:فيت،هكذا:ت!س!وبعدهابماومتصلة،أمرت

ه!صدا:وت!سقببعدهاوماقبلهابماومتصلة.وتم،تلعب

اطنبسصةأأضاءاتردالأفعالاومع.بتل:مث!!في،ت

التاءتردومإلأسماء.صمت،شكوت:مثل)المفتوحة(

المربوطةالتاءتردالأسماءومع،بيوت،بنت:مث!!،المنبسطة

.الأفعالمإتردولافاطمة،شجرة:مثل

الألفباء.،الأبجدية،العربيةالحروف:أيضاانظر

اليومن.ان!:.الإقطاعيتابع

تقعو!ريلدا،فيبحيرةأكرتالوبحيرةيحيرة.فالو،

!طة،أعرضفيآ72عرضها.تقريباأيلاندنورثوسط

يعدوهوأجحيرةاهذهمنوي!صاتونهروينبع!صهـا.04وطولها

أسماكأصيدمرحصاتابومدينةتعدنيوزيلندا.فينهرأطول

السياحيستطيع.البحيرةمنالشماليةالحافةعلىالسالمون

وروابيهو،ريرو،تونجافيالبركانيةالقممامشاهدة

أماكنعدةفيالينابيعمنالحارةالمياهتتدفقونجاوروهو.

.البحيرةمنوالحنوبيةالشماليةأصشواطئاعلى

أولكانربماالموتىلدفنتابوتالحجريالتابوت

عليةأحدأوملكدفنأج!!من،المصريينقدماءبناهمن

هذهلحفظقبورالتكونالأهراماتبنيتولقد.القوم

هذهبعضبناءتموقدمصر.لملوكالحجريةالتوابيت

بعضهااتخذبينما،صغيرةبيوتش!سلعلىالتوابيت

معظماصارتت!امستطيلا،أومربعاأوليضيا،شكلااللاخر

ملامحعليهتنحتإنسانشكلعلىتنقشالتوابيت

منهماعتقاداالاأ!ةوتماتيلبالنقوشتزينوكانت.الوجه

التعفن.منالجسدتحميبأنها

توابيت.فيأيضاوفارسفينيقياملوكدفنوكان

وكالىالبروز.ضئيلةبنقوشالتابوتالإغريقويزين

بينمااكتراكوتا،طينمنالتابوتيصنعونالأتروسكانيون

والحجر.الرخامالرومانامعتحدم

تابوتالحديثالعصرفيالحجريةالتوابيتأشهرومن

بالولاياتفرجينيابولايةفيرننجبلفيواشنطهنجورج

باريس،فيبونالرتنابليونوتابوت،الأمريكيةاالمتحدة

إلتشفلاديميروتابوت،لندنفيولنجتونالدوقوتالوت

موسكو.فيالأحمربالميدانلي!ت

أنهيزعماليهودعندمقدسصندوتالعهدئايوت

إنهيقالالعشر.الوصاياعليهماكتبتلوحينعلىيحتوي

الأكاسيا،خشبمنصنعالشكلمستطيلصندوقاكان

نحتقمتهويتوج.بالذهبوالخارجالداخلمنغطي

مجنح(طفلهيئةعلىيصور)ملاكأص!صوبينامنلاثن!ت

عنالتابوتيحملونالعبرانيونوكانأجنحشهما.ناشرير

علىمخصصةحلقاتخلالمنيولجانعمودينقئطر

ولمالسلامعليهداودمنورثهسليمانإنيقالواشوايا.

دلك.بعديعرهـمصيره

هدالحيواناتمننوعالتابيرحيوان.حيوانالتايير،

ضعبهاأكثرأنهمنالرغمعلىوال!صكدنبالفرسصلة

ويمتد.غليظةورقبة،ثقيلقصيرجسموللتابيرلالحنزير.

قابلاقصيراجذعالي!صنالأمامإلى)أنفه(خطمه

للخلفيتينبينماحوافرأربعةالأماميتيناوللقدم!ت.للتحريك

أعماقفيالتابيرحيواناتتعيشقصير.دنبأ،ر.ثلاثة

يأكل.فيهالسباحةتحبالذيالماءمنوبالقرب،الغابات

والشجيراتالشجر،وأوراق،الصغيرةالأغصانالتالير

.الأخرىوالنباتاتثهةالفاوكدأ!ك

الجنوبية،أمريكافىتعيشانالتابيرمننوعانوهناك

أماالأنديز.شرقيالغاباتمناطقفييوجدوأشمهرهما

منوالصنفان.الجبالهذهأعاليفييعيشفإنهالآخر

فيالأصغرهماالوسطىأمريكافييعيشانأطذاداالتابير

بنيلونذوالنموالم!ضملالأمريكىوالتابير،الفصيلة

قصيرحسملهوالكركدد.لالفرسصلةدوولكسهالحنريريشمهالتابير

أوراقالتابيريأكل.للتحريكقاللقصيرحذمت!!حصمأوله،وثقيل

اكه.والهواصاتاتواالمتمحر

!



تأةلتأا

إلىضاربةخطوطلهمنهاالىسكمغيرلكن،متناسقداكن

.الصفرة

الملايو.جزيرةوشبهسومطرةفيالملايويالتابيريوجد

الكتف.عندسمأ01إلى09مابينالتابيرارتفاعويبلغ

ولجلودهاللحومهاالتابيرحبواناتالناسيصطاد

نادراالتابيرأصبحالغاباتوقطعللصيدونتيجة.السميكة

.عديدةمناطقفي

فيواسعنطاقعدىيستخدمط!طمنشاالتاليوى

)الكسافا(،المنيهوتجذورمنويستضرج.الحلوىصناعة

.الخروعنباتبذرةفصيلةنفسمز،استوأئينباتوهو

الهضم.وسهلةصحبقالتابيوكاوحلوى

وشبهوجاوهالبرازيلمنرئيسية4بصفالتابيوكاترد

الملايو.جزيرة

منءكجمإلىيصلقدمحصولأالواحدةالنبتةتعطي

وطولهالممم،02إلى5بينماجذ،رهاوسماكةالنشا.

حمضلإزالةالجذوروتغسل،سمأ2و.03بينيتراوح

ويصفى.لبإلىقصهايتمثمبداخاها،الذيالبروسيك

أنسجةعنالنشاجزجاتكلفصليتمحتىاللب

ألواحعلىذلكبعدالرطبةالنشاءكرياتوتطرحالجذور.

تكونالتجفيفوأثناء.لتجفوزتركالساخنةالصلبمن

بلونوالبيضاءالمستقيمةغيرالصغيرةالكراتالنشاكريات

التابيوكالؤلؤنقعويجبالتابيوكا.بلؤلؤالمعروفةالحليب

الأكثرالحبيبيالنوعأنبيد.طبخهقبلساعةلمدةالماءفي

الطبخ.قهلالنقعيحتاجلانعومة

كثيفا،ويصبحالتابيوكافيهتطبخالذيالسائلينتفخ

أيضا.مكثفاالمنيهوتجذورمنالمصمنوعالدقيقويستخدم

المرنطة.المسماةالنشااعأنمأحدهوالدقيقوهذا

المنيهوث.:أيضاانظر

أصبحتبفنلندا،إسبومدينةفيتيمنطقةلدولااول

.المدنلتخطجطنموذخابوصفهاال!المنطاقعلىمشهورة

فنلندا.جنوبيفيوتقع

جديدةمنطقةلتكونخاصةمنظمةالمدينةهذهأنشات

وقد.العشرينالقرنمنالخحسينياتفيجديدةبلدةأو

الطبيعيةبيئتهامعتماماتتآلفمنطقةإيجادالمؤسسونحاول

أنواعالقاطنيهاتابيولاتوفرأنارادواأنهمكمابها.المحيطة

تتمئحتىوالخدماتوالسكن،الوظائفمنمتعددة

منمتعددةأنواعاتابيولاوتمثل.زامذاتيباكتفاءالمنطقة

تمكنالتيالمشاةممراتمنوالعديد،المعماريةالأساليب

منمجموعةساعدتوقد.قدامالىةعلىالتنقلمنالناس

تخطيطفيفنلندافيشهرةالمع!إريينالمهندسينأكثر

ولكنهاإسبو.فيأعمالمركزأكبرالانهيتابيولا.الموقع

سكانهامنوالعديدبعد.سكانهالكلوظائفتوفرلم

منها،قريبايع!لونتقريبائسمة000.35البالكددهم

هلسنكي.فىخاصة

.المدنتخطيطأيضا:انظر

أشكالمنشكل،اللعثمةأيضاعديهاويطدقالتأثأة

وبتطويلالمقاطعأوالأصواتبتكراريتسمالكلام

فيالتامةبالإعاقةيتسمأوالنطقفيوبالترددالأصوات

،الإطلاقعلىمنطوقصوتأييصدرلاعندما،الحديث

المتمتمالشخصمنمحمداسمي:جملةتصدرأنويمكن

.........هـهـهـهوميممماسمااا"مثلبطريقة

حمد"...(الصمتمنثوانثلاثذلك)يعقب

حركاتللحديثالقطعهذايصاحبأنويمكن

عصبيوتوترالعينطرفمثلللانتباهمشتتةجسمانية

الوجه.رعشاتأوالوجهوالتواءاتبالرقبة

)سلاسةالفصاحةمنبعضاالناسيفقدماوغالبا

الحدود،عنزائدةبسرعةالكلاميحاولونعندما(الحديث

وأ،منزعجينأومثارينفيهايكونونالتيالمواقففيوذلك

نأيريدونالتيالكلمةحولتفكيرهميضطربعندما

التيالعاديةالمشاكلمننوعايمثلهذاكلولكنينطقوها.

.التأتأةوبنبينهانخلطألايجب

بينوتنتشرالثالثةسنقبلعامةبصفةالتأتأةتبدأ

شيوعاأكثرفهيوكذلك،الإناثبينمنهاأكثرالذكور

الغربية.المجتمعاتبينوانتشارا

والحديثالنطقعيوبعلاجفيالمتخصصونيتفقلم

ولقدالتأتأةإلىتؤديالتيالمحددةالأسبابحول

هذهعلىللقضاءأوللتخفيفمختلفةأساليباستخدمت

واحدأسلوباتباعبأنالختصينبعضويعتقد.المشكلة

حينفيالتأتأةمنيعانونالذينالناسكليفيدأنيمكن

وفقاالعلاجأسلوبتحديديجببأنهالخبراءمعظميعتقد

.الفردلاحتياجات

لأولئكيمكنخلالهامنالتيالوقمنالعديدوهناك

بينومن.تامةبسلاسةشحدثواأنالتأتأةمنيعانونالذين

فيوالحديثالآخرينمععالبصوتالقراءةالطرقتلك

يجدعامةوبصفةالاصدقاءمعالكلامأو،المشجعةالمواقف

التليفونعبرالحديثفيصعوبةالتأتأةمنيعانونالذينالناس

.الأمانبعدمفيهيشعرونموقفأيفيأوالجمهوروأمام

فيتؤثرأنهالدرجةخطيرةالتأتأةتصبحأنويمكن

جميعاالناسويمر،ووظيفتهوتعليمهالاجتماعيةالفردحياة

بينوخاصةالحديثسلاسةفيالطبيعيالضعفبتجربة

.الأطفال



جاك،تاتي8

بوجودالطفليشعرألآمناالإنسانعلىويجب

والهدوءبالصبرالتحليإنحيث،لديهالنطقمشكلات

علىيساعدهأنيمكنأطفلاحديثإلىالاستماععند

ماإذاولكن،بالنفسوالثقةالحديثسلاسةتطوير

المششارةيجبحينئذعندهالنطقمشكلاتأستمرت

.عندهالنطقحالةتدهورنتجنبلكيمتخصصمعالج

النطق.عيوبعلاج:أيضاان!

سينمائيمخرجام(.091829)8كبثي،ط

ببراعةالشاشةعلىمثل.وكاتبكوميديوممثلفرنسي

إجمازةمثلالأفلاممنعددفىهوأ!السيدتسمىشخصية

أم(.)589هولوالسيدوعميأح!()539هولوالسيد

فيهاوالتمثيلبكتابتهاقامالتيالافلامهذهفى،تاتيجسد

والخصامالادعاءمنبقدرتتسمشخصيةوإخراجها،

الأفلامهذهفىالحبكةكانت.الحدلمجةالتقنيةمعالمؤدب

معمقارنةثانويةأهميةوذاتفضفاضةالأخرىوالأفلام

بالملاحظاتتاتىأفلامامتلأت.الروائيةالشخصياتخلق

تخلوبكونهاوتميزتالمرحةوالدعاباتالرقيقةالهجائية

الحوار.منعمليا

الحقيقىاسمهكان.باريس،لوبيكفيتاتىجاكولد

رجبي.لاعببوصفهشسبابهشىاشتهر.تاتيسشفجاك

،محترفكممث!!الأولىللمرةظهر،أم31!عاموفي

لتقليدوجسدهوجههتعابيرعلىفيهاعتمددورفي

وأخرجكتبأم،329عاموفي.والحكامالرياضيين

بطلأوسكاربعنوانقصيرفيلمفيالبطولةدوروأدى

وقدمالمومميقىقاعةفيالثلاثينياتخلالظهركما.التنس

.الأخرىالقصيرةاللأفلاممنعددا

الأفلامتقديمإلىتاتيتحول،الأربعينياتأواخروفي

أم(،9)94الكبيرالومبعنوانأفلامهأولكان.الروائية

حديثةأساليبتطبيقالقريةبريدساعييحاولوفيه

قدمفقد،وبالجملة.مأساويةالنتالبكونولكن،وفعالة

آخرهاكانبجوائز،فازترائعةروائيةأفلامخمسةتاتي

أم(.719)المرورحركةوأم()679اللعبزمنفيلما

النطاقتدفئة:تعنىشائعةعبارةالمحميالييتتأتير

جويحتجزعندماوتنشأ.التربةسطحمنالقريبالجوي

درجةمعدلفإنالتأثيرهذاوبدون.الشمسحرارةالتربة

بحوالىالحاليمعدلهمنأقليكونالتربةسطححرارة

م.533

يعولالتربةجولأن،اسمهالمحميالبيتتأثيراكتمسب

للبيتالبلاستيكيةوالجدرانالأسطحأواشجاجمثل

خلالمنالمحميالبيتإلىالشمسأشعةتدخل.المحمي

السطحويعمل.الداخلوتسخنالبلاستيكأوالزجاج

اررارة.خروجلصرع!إبطاءعلىوابران

التيالشمسأشعةلغالبيةيسيمالتربةجوفإنوبالمثل

وترسل.التربةسطحوتسخين،خلالهبالمرورإليهتصل

إشعاعشبكلعلىالجوإلىأخرىمرةالحراريةالطاقةالتربة

إلىبحريةيمرلااللإشسعاعهذامنوكثيرأحمر.تحت

هذهبينومن.تمتصهالجوفيمعينةغازاتلأنالفضاءبم

تزدادالماء.وبخاروالأوزونالكربونأكسيدثانيالغازات

مرةالأحمرتحتالإشعاعفترسلالغازاتهذهحرارة

السطح.ءدفإلىبذلكمضيفة،التربةتجاهأخرى

أساساالجوفيالكربونأكسيدثانىنسبةوتزداد

والزيتالحجريالفحممثلالأحفوريالوقصدبسبب

تمتصالتي،الغاباتتدميرويؤدي.الطبيعىوالغاز

ويعتقد.الكربونأكسيدثانيمعدلازديادإلى،الغازات

سوفالكربونأكسيدثانيكميةأنالعلماءبعض

العشرينالقرنمنتصفبينالواقعةالفترةخلالتتضاعف

يسفرأنالمتوقعومن.والعشرينالحاديالقرننهايةوحتى

متوسطيزيدوأن،المحميالبيتتأثيرتكثيفعنذلك

الغازاتأما.م6.5إلى51.منس!إلتربةحرارةدرجة

فتشملمتزايدةبكمياتالجوإلىتتسربالتىالأخرى

وهذهالنيتروز،وأكسيدالميثانوغازالكلوروفلوروكربون

.المناخفىالكربونأكسيدثانيتأثيرمضاعفةيمكنها

زادتقدالأرضأنالدرالمماتمنكثيرأثبتوقد

التاسعالقرنأواخرمنذم6.05بحواليحرارتهادرجة

السج!فىدفئاالأكثرالعستاسشواتوانحصرتعشر.

فيالتنوعهذاولكن.العشرينالقرنمنالثمانينياتفي

تأثيرغيرأخرىأسبابوراءهكانتربماالحرارةدرجات

التدفئةعنالنتالإلمترتبةتوقعويصعب.المحميالبيت

.معقدةبطرقتتفاعلوالمحيطاتوالجوالارضلأن،بدقة

ربماالمكثفالمحميالبيتتأثيرأنالعلماءبعضويعتقد

البحر،سطحمستوىمنويرفعالأمطار،هطولنمطيغير

البيئى.التوازنويغير

.فينوس،الشمس؟المناخ:أيضانظرا

المزيج؟لفائقاالمجهر،جون،التند:نظرا.التددئأئير

المعلق.

تحويلعنهينتجتأثيرأيالكهروصوئيالتأتير

هذهمثلوتستخدم.كهربائيتيارإلىالضوءمنالطاقة

كهربائي،إمدادتوفيرأوالضوء،شدةقياسفيالتأثيرات

تأثيراتهىالكهروضوئىللتأثيرالرئيسيةالثلاثةوالأنوأع

الفوئية.والفولطيةالضوئيةعليةوالموالفوئيةالابتعاثية



الكهروضوئيالتأثير

لكصوفوئيالتأثيرا
النوعمنطبقةفىذرةمنإلكتروناالفوتونيطق.شمسيةخليةفيكهربائياتياراالضوءفوتوناتطاقةتبث

من،الخليةم!الإلكترونينسا!.السالبالوعطبقةإلىسال!-موح!وصلةعبرالإلكترونيدفع.الموجب

الموح!.النوعطبقةإلىأحرىمرةويرتد،حملحلال

سال!-ح!مهصلة

م!ه

إحدىتصدرعندمايحدث.ا)ضوئيةالابتعاثيةتأثير

هذأاستخدمعليها.الساقطللضوءنتيجةإلكتروناتالمواد

وتتكون.المبكرةالكهروضوئيةالخلايابعضفيالتأثير

يحويزجاجيأنبوبمنهذهالضوئيالابتعاثخلايا

كهربائياوقطاالكاثوديسمىسالبةبشحنةمشحوناقطبا

القطبانظر:الأنود.يسمىجبةممبشحنةمشحونا

الكاثود،علىللضوءحساسةءلبقةووضع.الكهربائي

الضوء.عليهيسقطعندماإلكتروناتيصدريجعله

بشحنةمشحونةجعسيماتوهى،الإلكتروناتتنجذب

موجبة.بشحنةالمثحونالأنودإلى،سالبة

معكهربائيتياروهوالإلكتروناتسريانويتناسب

شدةمقياستكوينويمكنالىئاثود،عندالضوءشدة

التيار.شدةمقياسإلم!الخليةبوصلالضوء

التياريزدادعندمايحدثالثضوئية.تأثيرالموصلية

الساقطللضوءنتيجة،مادةخلال!نالمنسابالكهربائي

طبقاللتيار،المكونةالإلكتروناتانسيابويتغير.عليها

التأثيرلهذاالمستخدمةالك!وضوئيةوالخلاياالضوء.لشدة

.الكادميومكبريتيدأوالسيلينيومممققطعةماتحويعادة

ببطاريةمتصلةضوئيةموصليةذات،خليةوتستخدم

شدةلقياسالتصوير،آلاتمنكثيرفىتيار،ومقياس

الضوء.

سقوطيسببعندمايحدثالفحوئية.الفولتيةتأثير

أحدمنإلكتروناتانتقالمادتينبينوصلةعلىضوء

اكتسابإلىهذايؤديألاخر.الجانبإلىالوصلةجانبي

بشحنةمشحونةلتصبحزائدةإلكتروناتالمادتينإحدى

الشحنةموجبةفتصبحالأخرىالمادةأما.سالبةكهربائية

البطاريةفييحدثوكماإلكتروناتها.فينقصلحدوث

يمكنكهربائيةدافعةينئقوةهذاالتوازنعدمفإن

.دارةفيكهربافطتيارلإمرارا!شخدامها

للتاثيرالمستخدمةالكهروضوئيةالخلايابعض

وأكسيدالنحاسمنوصلاتلها،الكهروضوئي

تستخدمالحديثةالأنواعمعظملكنالأحمر.النحاس

الموجبةالأنواعمنموصلاتأشباهمنوصلات

بعضفيالكهروضوئيةالخلاياتستخدم.والسالبة

الحاجةعدممزاياولها،.الفوتوغرافيةالضوئيةالمقالمحس

بسيطضوئىمقياسصنعويمكنبالكهرباءتزويدهاإلى

القوةلقياسضوئيةفولتيةخليةإلىفولت!يتريوصل

الخلاياوتستخدم.المتولدةالكهربائيةالدافعة

والخلاياالفضاء،ومركبات،الحاسباتفيالكهروضوئية

الطاقة.لإنتاجالشمسية

صمامالف!وء،مقياس؟الكهربائيةالعينأيضا:انظر

الفوئي.المفاعف



الكهرومغنطيسيلتأثيرا01

الحث:نظرا.الكهرومغئطيسيالتأتير

الكهرومغنطيسية.أمغصيسية(بم)الحهروالكهرباءبمالكهربائي

رمزابهتحيطأوالرأسعلىتوضعمستديرةحليةاولج

العلياللسلطةرمزالملكيوالتاج.والتميزوالمكانةللسلطة

فيإلالايلبسلكنه،البلدانبعضفيالملكةأوللملك

وترصعالذهبمنالتيجانوتصنع.اشسميةالمناسبات

الثمينة.بالجواهر

مرصعذهبيطوقمناكبريطهانيالملكىأضاجايتألف

علىيرت!صو.ال!خرىأممريمةاوالأحجارواللؤأ!بالماس

مرصعصليبيعلوهاأقواسوأربعةورنابقصلبانالطوق

بث!ن.يقدرلأالبريطانيالحاكموتاج.الكريمةبالأحجار

علىتحتويهنودلأمراءالمصنوعةالتيجانبعضوهناك

.وشهيرةثمينةجواهر

صفتهاأوبصفتهالملحةأوالملكعلىالتاجتعبيرويطلق

الإمبراطوريةأرومركزهالملكح!صميعنىكما.الرسمية

.التا!يمثلهاالتي

يضعونالأقدمونالأشوريةأرروأسةوامصرحكامكان

صماالجواهر.أنوخبمختلفمرصعةأعطةرؤوسهمعلى

اشيتونأوراقمنإكليلأوتاجتقديمعلىاليونانيوندرج

لعد،فيماالعادةهذهالرومانوتبنىللفوز.رمزالرياضييهم

منعادةتصنعالأباطرةيلبسهاالتيتيجانهموكانت

اعتبرم(337-03)6قمسطخطينعهدومنذ.الذهب

عادةأوروباح!!اماممتعاروربما.الملكيةللقوةرمزاالأكليل

بعد.فيماالرومانمنالتاجلبس

لومبارديملوكيلبسهكانالحديديلومبارديتاج

حينالمقدسةالرومانيةالإمبراطوريةحكاموهموأباطرتها،

منمصنوعاالتاجذلكوكان.لومبارديملوكأصبحوا

إلينسبةبالحديديوسميبالجواهر.ومرصعاالذهب

يكونأنالمحتملومن.بداخلهالموجودةالحديديةالحلقة

التاجولبممى.للميلادالسادسالقرنفيصنعوهقدالفنانون

منالخامسوتشارفى،شارلمانمنكلالحديدي

وهو.الأولونابليونالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

مونزافيالمعمدانيوحناالقديسكاتدرائيةفيمحفوظ

بإيطاليا.

(.الشجرة)أحزاءالشجرةانظر:.التاج

متعددةالبحرنجومأسماكأحدالأضاكثاج

الستينياتوخلال.المرجانبلحميتغذى،الاطراف

الأرصفةمنكثيراهذهالبحرنجوممنأسرابهاجمت

كانأم079عاموفي.الهادئالمحيطفيالمرجانية

القردم!الستيسيات!يغزا،الححرسحمالمعرو!الألثواكتاج

لحمأضهمواالهادئالمحيطعر!فيالمرحايكةالأرصمةالميلاديالعشري!

الحاحزرصيصمعظمملأقلىايلأشواكتاخكادأم079وفي.المرحالى

أجما.أستراديال!صالمرحالي

البحرنجومغزتهقدال!جيرالحاجزرصيصمنحما0025

الصلب.المرجانمن%09علىيزيدماعلىقضتأضيأ

بالرصيف،يلحقالذيالتلفإلىالعلماءمنكثيرتنبهوقد

.هذهالبحرنجومعلىللقضاءطرقفيبالبحثلبوافص!ا

أستراليافيكوينزلاندح!صمةشمكلتهاالتياللجنةل!ش

تعودالبحرنجومأعدادفيالزيادةأنأم769عامأفادت

كانالمرجانيالرصيفأناللجنةترولم.طبيعيةلألمسباب

للحطر.معرضا

الدين.تاجالسبكى،انظر:.السبكيالدينتاج

.الأسنانانظر:.السنتاج

أم(.346-؟هـ،747؟)الشريعةتاجابن

نحوي،أصوليفقيه.الشريعةتاجبنمسعودبنالمهاعبيد

المذهبحنفيكان.ومنطقيومفسرومحدثوأديب

فقد،علمبيتمنوهوالأصغر.الشريعةبصدرولقب

يهتموكانمحمود،الشريعةتاججدهعنالعلمأخذ

درسهإلىيجتمعكان.جدهعنوالغرائبأغوائدابتقييد

التنقيحمنها:كثيرةمؤلفاتله.بعلمهللانتفاعالكثيرون

وله.بالتوضيحأيضاالمسمىوشرحهالفقهأمولفى

شرحاشرحهوقد،الشريعةتاجلجدهالوظيةكظبشرح

النقاية.سماهأيضاالوظيةلكتاباختصارولهحسنا،

ببخارى.أبادبشرع،توفي

محمد.،المناويانظر:.العار!ينتاجابن

!ا
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العمود.انظر:العمود.تاج

فيكلفةوأكثرهاالأضرحةأ-!ملأحدمحلظج

تخليداببنائهالهنديالحاكم.جهانشاهأمروقد،العالم

عامماتتالتيمحلممتازصبةالمحبزوجتهلذكرى

الهندشمماليفيآكرامدينةقربحويمإلضرب.أم962

امعتخدامتموقد.خمنةلنهر4الجنوببالضفةعلى

02حواليإكمالهواستغرق،إزشائهفيعامل02!...

قاممحلتاجإنويقالأم،65.وأم063بينعاما،

الرخاممنبنيوقد.تركيصحماريمهندسبتصميمه

الأحمر.الرمليالحجرمنصيفرعلىويقوم،الأبيض

ارتفاعيبلغمئذنةالرصيفزوايامنزاويةكلعندوترتفع

وتغطي2.م57مساحةعلىالبناءيقوم.م5.04منهاكل

م.5.36وارتفاعها،م21منأكثرقطرهاطولقبةوسطه

أشكالمعالخارجىالجزء،الكريمالقرآنمنآياتوتزين

الوسطفيتقعغرفةوتضم.خليالداالجزءفيمزهرة

!متارخلالمنرؤيتهماوتلمئالزوار،جوفينأقبرين

زوجتهوجثمانجهانشاهجثمانو!خ.منقوشمرمري

حديقة.وسطالضريحويئتصبالقبر.أسفلقبوفي

الهند.اسيا،:أيضاانظر

)المدنالمدينةبمالتجاريالطريقبمالتجارةانظر:التاجر.

(.القديمة

الثالية!)المرحلةوليمشكسبير،انظر:.اليئدقيةتاجر

أم(.5915-006

التسويقا!سواق(؟)فائدةالتجارةانظر:.الجملةثاجر

(.بالجملةلرالبي!!البيعفن)التوزيع(بم

الجزيرةشبهفينهرأطولتاجونهرلهر.ط!جو،

وينبع.تاجهأيضاويسمىأوروبا،غريجنوبفيالأيبيرية

والمحيطالبرتغالعبرغرباويندفعأسبانياوسطفي

قدرهامساحةويروي،كما).70النووطول.الاطلسي

فىلشبونةالتاجومصبهيأقدتقريبا.2كم002308

أوروبا.فيالموانئأروعمنلواحدموقعالتكونالبرتغال

عدىصدرلحكممؤقتتعديقالحكمثندلدثأجيل

وأجديدةشهادةبفحصللسماحأحياناويمنح،مجرم

الإجراءاتهذهيمنح.للقضيةالترريمنمزيدلإجراء

ليسالإجراءوهذا.الدولةأوللبلدالتنفيذيالعامالمفوض

لكنهالحكمفىتغييرفيهيتمولاالعمو.انظر:العفو.معناه

ساريا.الحكمفيهيصبحالذياليومتاريخفيتغييرمجرد

11وارائا

المحكمةبوساطةمالسجينالإرجاءأوالتأجيلمنحويسمى

التنفيذ.تجميدالحكمأصدرتالتي

رسميتأجيلالدفعتأجيلأمرأمر.،الدلمحعثأ!جيل

يتم.البلدانبعضفيالماليةالالتزاماتأوالديوند!لموعد

الإجراءهذاويؤجل.تنفيذيأوتشريعيبقرارالتأجيل

منالمدينيعفيلاولكنه.الديونحيالالقانونيالتصرف

الدب.يوميؤجلفقطإنه.بالدفعالتزامه

أعقابفىيعلنماغالباالديوندفعتأجيلأمركان

الصناعيةأوالسياسيةوالاضطراباتالطاحنةالماليةالأزمات

الزلازلمثلبالبلادتحلالتيالطبيعيةالكوارثأو

تأجيلغالبايعنيأليومالإجراءهذاولكن.والفيضانات

أدواتهيبهتتأثرالتيوالأشياء.التجاريةالديوندفع

وودايمع،والحوالات،الكمبيالاتمثل،الائتمانيالنظام

.لبنوكا

العامةالكوارثحالاتفيالدفعتأجيلأمراستخدم

وأعلنتام(.819-أ19)4الأولىالعالميةالحربقبل

وكان.ام419الأولىالعالميةالحربفيذلكبريطانيا

.لندنفيالد!عواجبةكانتالتيالكمبيالاتعلىينطبق

الدفعتاجيلروزفلتفرانكلينالأمريكيالرئيسوأعلن

منالمتحدةللولاياتالماليالنظاملإنقاذام،339عام

أعلنتالعشرينالقرنثمانينياتوخلال.الكاملالانهيار

تأجيلاالصناعيةالدولفيالتجاريةالبنوكمنمجموعات

النامية.الدولكللىالد!المستحقةبالقروضخاصا

العربيةالبلادفىالبريالحيوانانظر:.العربيالتار

العاشبة(.)التدييات

جزرمنمكونةدولةوهي،كيريباتيعاصمةراواظ

وتاراوا.الهادئالمحيطغربىجنوبفىعديدةصغيرة

مساحتهاصغيرةمرجانيةجزرمنمكونةمرجماليةجزيرة

نسمة.895/42سكانهاعدد2.كم32الكلية

مركزأنهاكما،لكيرلمجاتيالتجاريالمركزهيوبتيو

فيبالسكانمكتظةصغيرةجزيرةوهي.بالسفنللشحن

شرقىالواقعةوبيريكيتاراوا.منالغربيةالجنوبيةالمنطقة

تقعالتي،بونريكيفيويوجد.الحكوميالمركزهىبتيو

دولي.مطار،الشرقيالجنوبفي

الكابتنالبريطانيأصئالمكتشفأم788عامفى

امشولىوقدتاراوا.يشاهدأوروبيأولجيلبرتتوماس

التاسعالقرنمنالتسعينياتفىتاراواعلىالبريطانيون

الثانيةالعالميةالحربأثناءام،429معنةوفيعشر.

انتزعتوقد.المرجانيةالجزيرةعلىاليابانيةالقواتاستولت

فيام439سنةاليابانيينمنتاراواالأمريكيةالقوات



حصان،ربانالتا12

بريطانياحكمتثم.دمويةالحربمعاركأكثرمنواحدة

دوأ،منجزءاأصبحتعندما.م9791عامحتىتاراوا

المستقلة.كيريباتي

الثانية.العالميةالحرب،كيريباتى:أيضاانظر

الحيواناتأحدالتاربانحصان.ن!،التاريان

الإممتبسسهولوعلىأوروباغاباتفيعاش.المتوحشة

عشرالتاسعاغرنامنذالحيوانهذاانقرضولقد.الرو!مية

مماثلحصانبتهج!تقامواأنهماالعلماءويعتقد.الميلادي

الحيوانبحديقةالع!ماءهؤلاءعط.التاربانلحصانتماما

وسا،!منسيلةروطوروا.لألمانياميونيخفيبهلابرولو

أغرنامنالخمسينياتفيصغيرحصانعنهاتمخف!التربية

أغديم.اأصتارباداحصانيشبهوهو،الميلاديالعشرين

برزيفالسكى.حصانبمالحصانأيضا:انظر

فياعاساتواالأعشما!مناطق!ييعيمقكادمتوحقحصادالتاربان

السالق.السوفييتيالاتحادوفىأوروبا

علىوتقع.تالينبعدأسشونيامدنكبرياتثانيةرقوظ

سكانهاعدد،الشرقيةأ!ستونيافىإيماجوغىنهر

رئيسي،،ثقافى،تعليمىمركزوتارتو.نسمةأ01؟...

أنهاكما،أم632عامتأسعستالتيتارتوجامعةوفيها

أخرىومعاهدللزراعةالأمشونيةالأكاديميةاموطنأيضا

أطتمثيلمسرحأقدمهوالذيالفانميوينمثلالعاليللتعليم

تارتوفيقامتالتيالصناعاتومن.العريقةوالمو!ميقى

الخشبيةوالمنتجات،الجلديةوالمنتجات،الأغذيةصناعات

النسيجية.والصناعاتالالاتومعدات

.الميلاديالخامسالقرنفيتارتوفىاستيطانأكبربدأ

جزءاوكانت،أم030عامتأسستفقدنفسهاالمدينةأما

وفي.أم049حتىأم189عاممنالمستقلةأ!عتونيامن

فرضتأ!عتونياعلىالروسيةالسيطرةظلفيأم049عام

السوفييتيالاتحادمنجزءاتكونأنروسياعليها

عامأخرىمرةمستقلةأصبحتأنهاغير)السالق(،

.أم199

جنوبفينشأت،مشهورةشعبيةرقصةالتارفتلا

إيقاععلىتؤدىوحيويةرشيقةرقصةوهي.إيطاليا

الغالبوفي،عادةزوجيا!ؤدى.سرعتهنسبةمتسارع

ويمكن.والرقالصنجعنصادرةموسيقىتصاحبهاالأعم

الحركاتبعضوفي،متنوعبتتالغالرقصةحركاتأداء

قدمعلىالقفزمعالخلفوإلىالأمامإلىاشاقصيتحرك

حركاتفيهاتؤدىأخرىخطواتوهناك،واحدة

متصلةوالخطواتالواقفةالقدمعبروالمشطبال!ب

شريكمعوحركاتووثباتبانطلاقاتببعضبعضها

الرقص.

وطبقاتورونتو.مدينةمناسمهاالتارنتلاأخذت

رقصةيرقصونهناكالناسكان،الشعبيللموروث

التارنتلا.عسكبوتلعضةعلاجاأضارنتلاا

منطقةوهي،ماننجنهرمقاطعةفيالرئيسيةالبلدةريط

الشرقية،ويلزنيولمماوثفىوالمحاصي!الألبانبمزارعمليئة

البلدةتبعد.نسمة04ء31سكانهاعدد.بأمشراليا

سيدني.منالشرقيالشمالإلىتقريباكم325مسافة

المناظرأجمليضمسياحيمنتجعمنطقةوسصأفىوتقع

.للإعجابالمثيرالمياهومسقط،النبرةشلالاتمثلالطيعية

فىيعقدالذي،المائيةالرياضةب!صنفالمشهورةوتاري

هوتاريواسم.الماننجنهرعلىعامكلمنينايرشهر

التينثمرةتعنيالتيتارستالأبورجينيةللكلمةاختصار

.البري

منقطرأيتاريخعنمعلوماتعلىللحصولالمحاريح

نفسهأسقطرااسمتحتالمدرجةالمقالاتانظر:الأقطار،

تاريخ.مصر،:ذلكومثال

فيالمنهج.كتابةمنهج،الإسلاميالتاريخ

يجبالتيوالشروطالقواعديعني،التاريخيةالدراسات

هذهوتتناول.تاريخيحدثأيمعالجةعندمراعاتها

يستمدالتيوالمصادر،نفسهالمتكلمأوالكاتبالشروط

وأالكتابةمنالهدفتعنيأنهاكما،معلوماتهمنها

.والمصطلحاتوالأسلوب،الدراسة

الأوليختص،مدلولينالمنهجيعطي.المنهجأهمية

تحكمحدودالتكونالإسلاميضعهاال!ىوالألس!بالمبادئ

الواقعةتفسيرعندويحتاجها،الإسلامىالتاريخدراسة
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بالقواعدالاخرويختصعليها.وا&كمالمعينةالتاريخية

والوقابالتاريخية،الحقائقإثباتفيتتبعالتيوالطرق

ثم،الدراسةموضوعالواقعةصحةإثباتفىويحتاجها

المسلمالباحثفإنهذا،علىوبناء.ذلكبعدتفسيرها

إثباتطرقفيمصادرالمصادر:مننوينيحتاجالمؤمن

وتحليلتفسيرفيوأخرى،اهـيخيةالتاوالوقائعالحقائق

فىذلكتوضيحوسيأتيعليها.واطخكمالتاريخيةالحوادث

المنهج.هذامصادر

التاريخأحداثتناولفيالإسلاميالمنهجإن

والحياةللكونالإسلامتصورمز!منبثقالإسلامي

فيالإيمانأركانعلىأساسهفىيقوا!فهو؟والإنسان

المجتمعفىالسلوكدوافعفهمعلىومبغ!،الإسلاميالدين

ذاتالإسلاميالتاريخحركةرجعلمما،الأولالإسلامي

للوحيفيهأثرلاالذيالعالميالتاريخحركةعنمميزطالغ

والباضالمؤرخينومذأهبومناهجأعمالوتوزن.الإلهي

منفليس.الإسلاميةبالعقيدةالالتزاممنالأساسهذاعلى

إذاثم،ضعيفةروايةعلىبناءأ-حدايتهمأنالمسلمحق

نقدفيمراعاتهايلزمشرعيةقيودا.هناكفإنالروايةثبتت

اللهكتابحددهاالتيمقاماتهموملاحظنرالأشمخاص

الأنبياءفيالكلاملأن!!،هـحمدنبيهوسنةتعالى

الكلامأنكما،غيرهمأحدفيكالكلامليسوالصحابة

أماعليها.نقفسوفوضوابطحدودلهالناسعمومفي

الإسلامى،التاريخقضايايتناولعندمافإنه،المسلمغير

الرباني،الوحيعنلإعراضهوهاموالى6الظخونفييتخبط

ولذا،للتاريخالماديالتفسيرعلىلالأ!المقامفيواعتماده

متناؤلكمة.أبحاثهنتائجتأتي

الإسلاميالتاريخكتابةمنهجمصادر

اعتنىلقد.التاريخيةالحقائقإثباتطرقمصادر

صحةبهايعرفونوضوابطبوضحثواعدالسنةعلماء

ظهرعندمانقدها،فىدقيقامنهـجاواتبعوا،المرويات

ذلك،علىيطلعأنالمسلمالممؤرخوينبغي.الوضاعون

هذافيالمهمةوالمصادر.التاريخيةد"راساتهفىمنهويفيد

وعلمالرجمالوعلم،الحديثمصطلحكتبهىالجانب

الحديثانظر:.الحديثعللوكلموالتعديلالجرح

نقدعلىلتعينهللمؤرخلازمة!الكتبوهذه.النبوي

أماسقيمها.منصحيحهاومعرفةبينو!اوالترجيحالروايات

مصادرأكانتسواء،المتخصصةالإسلاصئيالتاريخكتب

هشامابنهذبهاالتيإسحاقلابنالنبويرلمالسيرةمثلأولية

كتابمثل،ثانويةمصادرأم،الطريوتاريخبهوعرفت

لابنالإسلاميةوالدولالسلطانيةالادابفيالفخري

علميةمادةتحويفإنهاهـ(،907-066)الطقطقي

المعلوماتفىمصادرفهيتمحيصا،تحتاجتاريخية

الأخبار.نقدفيمصادروليست،التاريخية

منهجكانلماعليها.والحكمالحوادثتفسيرمصادر

العقيدةعلىأصولهفىيعتمدالإسلاميالتاريخكتابة

هذامصادربأنالقوليمكنلذا-ذكرناكما-الإسلامية

والسنةالكتاب:الشريعةمصادرنفسهيالمنهج

الحوادثتفسيرمجالففي..إلخ..والقياسوالإجماع

فيهيعتذرلاأنهأيتبريريا،تفسيراليسأنهنجد،التاريخية

لمقاييسمخالفاذلككانإذا،الماضىفىحدثعما

الإيمانخصائصفيهتبرزبلفيه،نعيع!الذيالعصر

يحصرمادياتفسيراليسأنهكما.سواهماعلىالمستعلي

المادية،العواملفيالبشريالتاريخحركةعلىالمؤثرات

وأ-الماركسيالفكرفيكما-الإنتاجوسائلتبدلمثل

جغرافيامن-الخارجيةالبيئةأثرعلىالمعتمدةالتفعسيرات

دوريوضحبل،الغربيالماديالفكرفيكما-واقتصاد

فيوالتاريخيالاجتماعىالتغييرعنومسؤوليتهالإنسان

الإلهية.المشيئةإطار

الموضوعيةالعلميالمنهجقواعد

المحققينالمسلمينعلماءعند

نراهكماالعلميالبحثفيمثاليامنهجاهنانرسم

الإسلامير،التاريخعلماءمنالمحققينمؤلفاتفيمطقا

واسماتنلخصأنونعستطع.منهمالقدماءلاسيما

استخداما-:الاتيةالنقاطفىالمنهجهذاقواعدأوأصول

امشخدامحسن2-صحتها.منالتأكدبعدوالوثائقالأدلة

تحريرمعللأداةالملائمالتنظيمباتباعوذلك،والوثائقالأدلة

القرآنفىجاءمابكلالإيمان3-عرضها.وحسنالمسائل

الإيمان:ذلكومن،الممحيحةالمطهرةالنبويةوالسنةالكريم

ذلك.خالفماكلوردوالقدر،والقضاءوالجزاءبالغيب

والأدلةالرواياتجميعاستقصاءفيالصدقتحري4-

أمكنإذابينهاالجمعثموإيرادها،الواحدالحدثحول

المقررةللقواعدوفقاالختلفةالروأياتبينالترجيحأو،ذلك

بيان5-.الثقاتالعلماءبأقوالمإلاستعانة،التحقيقفي

الضبطمعمعلوماتهمنهااستمدالتيوالمراجعالمصادر

الاعتماد6-لأصحابها.ونسبتهاالاقوالنقلفيالمتقن

.الخرافاتونبذالعلميةوالحقائقالشرعيةالنصوصعلى

عناللفظإخراجوعدم،العربيةاللغةبقواعدالالتزام7-

.المباشرةدلالتهعنلهصارفةقرينةوجدتإذاإلادلالته

التاريخية،الكتابةفيالشرعيةالمصطلحاتاستعمال8-

المصطلحاتهذهمنلكلإذبموالمنافقوالكافرالمؤمنمثل،

وأحاديثالكريمالقرانفىوردتثابتةمحددةصفات

المصطلحاتهذهعنالعدولينبغيلاولذاصلإل!ت!.الرسول
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كذلك،.إسلاميةغيرأوساطفينبتتمصطهلحاتإلى

نأينبغيالحضاريةوالمنجزاتالأعمالعلىالح!صمفإن

والحقوالشركالخير،الشرعيةالمصطلحاتفيهتستخدم

والأصليةالشرعيةالمصادراعتماد9-.والعدلوالباطل

نأالمسلمالباحثعلىيجبإذمصدر،كلعلىوتقديمها

استقاءفيأساسيامصدراويعتبرهالكريمالقرآنعلىيعتمد

لأنظ!ورالرسولوسيرةالسابقةوالامالأنبياءعنمعلوماته

فىالسبويالحديثبعدهويأتي،الثبوتقطعيالكريمالقرآن

.الثبوتقوة

تدوىتفيدقيقاعلميامنهخاالحديثاتئكللماء

أيضاأسشةواأ!قرآنافيجاءوقد-ذ!صناكما-السنة

مماالربانيةوالس!ت،التاريخيةالقوانينمنجملةإلىالإشارة

التحليلفىوعميقةشموليةنوةالباحثيعطي

بالقرآنعالماالتاريخعالميكونأنبدولا.للأحداث

هذينامشخدامليحسنوعلومهوالحديثوعلومه

وأالمذهبيةالأهواءمنالتجردأ-،.الأسامم!تالمصدرين

المؤرخفييشترطإذبمأصسياسيةاأوالقوميةأوالعنصرية

يجعلهاالتيوالشرو!أالصفاتمنمجموعةالروايةالمقبول

.النبويالحديثراويطكشروبعضهم

درحةإلىتصللاالتاريحيةالأخبارأنالمعلوممن

طريقعنمروياجاءمامثلالنادر،فيإلاأضبويةاالأحاديث

الراشدينوخلافةالنبويةالسيرةكأخبارالحديثعلماء

السنة،طريقع!الواردةورسلهاالسابقةالأمأخباروبعض

منقطعة،وبأسانيدالإخباري!تعنمحمولغالبهاوإنما

إسناد.بدونيردبعضهاإنبل،المجاهيلفيهاويكثر

وماالراشدينالخلفاءفترةأحداثالمؤرختناولوإذا

ولاالإخباريينكتبمنمادتهمصادروكانتبعدها،

أسالعميتانقاعدتانفهناك،الشرعيةوالأحكامبالعقائدتتعلق

النزعة-أ:وهما،المسلمالمؤرخعنهمايغفلألايجب

معينة،وف!صةبمذهبمتعلقاكانفمنللإخباري،المذهبية

هذهيخدمجمئمايدخلأنمميحاول،شكلافهو،

النزعة-ب.القليلإلاالخوهذايئمنولم،الفكرة

تلوينإلىالغالبفيالإخباريينزع،للإخباريالسياسية

ويرضي،السياسيةنزعتهيخدمبماووضعهاالأحداث

التاريخدارسعلىيجبوهنا،النزعةهذهعلىالقائمين

يأخذأنيريدالذيللإخباريالسيامميةالنزعةيحددأن

صداقتهومدىالحاكممنلعدهأوقربهومدى،منه

فلا،الحقيقةعنحاجزحجابوالعداوة.لهوعداوته

التمحيص.منبدفلا،خصمهفيالخصماكلاميسمبم

معرفةأ-أعادلأ.الإحبارييكونأنوجوبيعنيوهذا

مثالآالطبريونجعلالقدماء،والمؤرخينالإحباريينمناهج

مصادرأبرزمنمصدرابوصفهلأهميتهالجانبهذافى

المؤرخفعلى.قبلهوماالإسلامصدرفيالإسلاميالتاريخ

فىاستخدمقدالطبريأنيعرفأنخاصةلصفةالحديث

أي-الأخبارنقلفيالحديثمنهحلماءنفستاريخه

يقملمإذمهمبمأمرفيمعهماختلفأنهإلا-الإسساد

روايةأنيعتقدكانفقد،أخبارهروأةتعديلأوبتجريح

الأحاديثروايةأهميةفيليمستالتاريخيةالأحداث

بل،الحديثرجالتشددفيهايتشددلمولذلك،النبوية

مقدمتهفيواضحوذلك،راويهعلىالخبرفيالعهدةألقى

يقولالتيوالملوكوالرسلالأمتاريخكتالهبهاقدمالتي

بعضعنذكرناهخبرمنهذاكتابيفىي!ش"فمافيها:

لمأنهأجلمنسامعهيستشنعهأو"ضارئههيستن!مماالماض!ت

أنهفليعلم،الحقيقةفيمعنىولاالصحةفيوجهاأ!هيعرف

إلينا،ناقليهبعضقبلمنأتيوإنماقبلنا،منذلكيؤتلم

ينتقدماونادراإلينا".اديمانحوعلىدلكأديناإنماوإنا

المنهجوهذا.أخرىعلىروايةيرجحأوأخبارهالطبري

مايذكرونحيث،وغيرهمالحديثعلماءبعضعندمتبع

ويعرفبهويحتجعالصحيحليؤخذ،سندهويسوقونيبلغهما

الجرحأهلعباراتفيترىولذا.بهويعتبرأ!محيحأغير

حديثهويذكر،بهيحتجولاحديثهيروىأضعديل:وا

للمعرفة.حديثهويذكرللاعتبار

علىالإحالةالسليمالعلميالمنهجفييكفيلاولهذا

لمشدعنالحديثدونالمسندةالكتبمنكيرهأوالطري

الضعفاءمئاتعنيروي-مثلا-فالطري.الرواية

الأحكامتلقىفيالمحدثونيعتمدهملاالذينوالمتروكين

رضي،الصحابةمواقفعلىوالحكموالعقائدالشرعية

لأهلخصبامرتعاالطبريأصئتاريخوأ!ذا،عنهما!

مميمالا،المسلمينوغيرالمسلمينأدناءمنالأهواء

حقمعرفةا-2.الاستشراقانظر:.المعستشرقين

عدولفالصحابة،وعدالتهم،عنهمأدلهرضى،الصحابة

أهلاعتقادوهو،السلامعليهورسولهتعالىاللهبتعديل

كنتم):قالفيماتعالىأدلهفيهمقالفقد،والجماعةالسنة

عنوتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخلر

والسابقون)و011:عمرانآل!باللهوتؤمنونالمنكر

بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولون

تحتهاتجريجناتلهموأعدعنهورضواعنهماللهرضي

.001:ا!تولةا!العظيمالفوزذلكأبدا،فيهاخالدينالأنهار

جناتفي:المقربونأولئك-إل!السابقونو)والسابفون

:9!الفيماكللاجدار!لم!لوظأ.2أ.:الواقعةالنعدم!

الذينثميلونهمالذينثمخيرا،بأصحابى)استوعوا

لوبيدهنفسىفوالذيأعحابي،تسبواالاو(.يلونهم

ولاأحدهممدأدركماذهباأحدمثلأنفقأحدكمأن

غرضا،تتخذوهملاأصحابى،فىالله)اللهونصيفه(



51علم،لتاريخا

فببغضيأبغضهمومن،أحبهمفبحبىأجهمفمن

اذىفقداذانيومن،اذانيفقداذاهمومن،أبغضهم

إلايحبهموالا(يأخذهأنفيوشكاللهآذىومن،الله

الأنصار-يعني-(منافقإلايبغفمهمولامؤمن

عباسابنوقال(.للناسأخرجتأكل"خيرو)المهاجرون

قداللهفإنمحمد،أصحابتسبواالاعنه(:الله)رضي

أبووقالسيقتتلون(.أنهمعلمزقد،لهمبالاستغفارأمر

ينتقصالرجلرأيت"إذا-البخاريشيخ-الرازيزرعة

لأن،زنديقأفظعلمظ!رراللهر!لأصحابمنأ!ا

هذاإليناأدىوإنما،حقوالقرانحق،عندناءيذالرسول

نأيريدونوإنماءيباللهرسولأصص،بوالسنالقران

بهموالجرح،والسنةالكتابيىبطلواشهودنايجرحوا

منوالجماعةالسنةأهلوموقف""زنادقة"وهم،أولى

واللسانالقلمصيانةهوالصحابةبىينشجرالذيالخلاف

والترضىبهمالظنوإحسانبهميليقلاماذكرعن

أحسنوالتماسومنزلتهمحقهمومعرفة،أجمعينعنهم

أنهمواعتقاد،بعضهممنصدورهثبتلماالخارج

هووعقيدتهمعدالتهمفييطعنالذ.يوالنقد.مجتهدون

!!.الرسولعنهنهىالذيالسبمننوع

بالكفرالصحابةوصفمنجمكفرالعلماءومعظم

هذافيولهمبعضهمأو!صيعهم،الفسقأووالردة

دينهم،فييطعنسبابعضهمسبمنوكذلك،تفصيل

الراشدين،كالخلفاءبفضلهاكلكموصتواترتممنوكان

النقليتواترلمصحابيممبأما.متواتراأمرالتكذيبه

بلالعلماءبمجمهوريكفرهفلا،دينهفىيطعنسبابفضله

الدينمنمعلوماأمراإنكارهل!!موذلك،يفسقونه

ممباسبهمومن.الصحبةحيثمنيسبهأنإلا،بالضرورة

وصفمثلوذلكالتعزير،فبحشحقدينهمفييطعنلا

الغفلةأوالزهدعدمأوالعلمقلةأوالجبنأوبالبخلبعضهم

لابدعظيمفقهالصحابةتاريختناولوفى.الرأيضعفأو

التارلدراسةمنهجأسرمنلأنه،التاريخدأرسبهيلمأن

اللإسلامي.

.النبويالحديثبمعلم،التاريخ:أيضاانظر

تاريخ.،المتحدةالولاياتانظر:.الأمريكيالتاريح

عدمالاثار،انظر:.المشعبالكربونالتأريح

المشع.الكربون،الإشعاعيةالجيولوجيا)التأريخ(بم

علم،النفس)التشخيص(؟الطباطغر:.الحالةثاريح

(.المنهجي)التقويم

الطبيعة.دراسةانظر:.الطبيعىالتاريح

التيالاجتماعيةالعلومأحدالتلاارلجععدم.عكلم،ردحاول

بدراسةالمؤرخونويقوم،البشريالماضيبدراسةتعنى

تستندجديدةوثائقوإعداد،الماضيةالحوادثعنالوثائق

تاريخا.أيضا،،الوثائقهذهوتسمى.أبحاثهمإلى

التقاليد،ذلكفيبماالآثار،منالعديدالقدماءترك

الأثرية،والخلفات،الفنيةوالأعمال،الشعبيةوالقصص

كلالمؤرخونيستخدم.الأخرىوالمدوناتوالكتب

رئيسي،بشكلالماضىيدرسونولكنهمالمصادر،تلك

فإنلذا،المكتوبةالوثائقفيمدونهوماضوءفي

الحوادثعلىعامةبصفةمقصوراأصبحالتاريخ

سنةآلافخمسةنحوقبلالكتابةتطورمنذ،الإنسانية

الماضية،الإنسانيةالحياةمظاهركافةالمؤرخونيدرس

الحوادثمثلتماما،والثقافيةالاجتماعيةوالأحوال

الماضيالمؤرخينبعضويدرس.والاقتصاديةالسياسية

في،أفضلنحوعلىالناسوعملتفكيرآليةلفهموصولأ

المستفادةالعبرعنالاخرونيبحثبينماالختلفة،الأزمنة

للقراراتموجهالتكونوالأفكار،الأعمالتلكمن

فىالمؤرخونيختلف،حالأيةعلى.المعاصرةوالسياسات

منالعديدهناكفإنوهكذا،.التاريخعبرحولالرأي

للماضي.الختلفةالتفسيرات

المدارسمنالعديدفيللدرالممةميداناالتاريخأصبح

تاريخدراسةخلالومن،فاليومعشر،التاسعالقرنخلال

الكتبطريقعنالماضيدراسةتتم،المدارسفيالعالم

أيضا،مماثلةنشاطاتخلالومنرئيسا،مصدرابوصفها

المتاحف.وزياراتالأثريةللموا!الميدانيةكالرحلات

القوميتراثهاتدريسعلىالشعوبمنكبيرعددويحرص

يسقخدموهكذا،.الوطنيشعورهالإنماءالمدارسفي

تطورتالتيالكيفيةعنالتلاميذإخبارأجلمنلا،التاريخ

القوميةوالمفاهيمالمثلتبريرأجلمنوإنما،القوميةالحياةبها

ودعمها.

المؤرخونيدرسهما

العشرينالقرنحتىالمؤرخونكان.التاريخمفمون

وكانت،السياسيةبالأحداثالاولالمقامفييعنون

وشؤون،والحروبالدبلومامميةعلىمقصورةكتاباتهم

المواضيعمنالعديديدرسونالمؤرخينفإن،الآنأما.الدولة

الاقتصاديةالأحوالفيبعضهمفينظر،الأخرى

وأ،والفنونالحضاراتتطوراخرونويتقصىوالاجتماعية

.للحضارةالأخرىالعناصر

العلوممنواحدابوصفهغالبا،التاريخيصنف

البحثميادينمنعددمعجنبإلىجنبا،الاجتماعية



علم،بخرلناا61

المؤرخينولكن،الاجتماعوعلم،النفسوعلمكالاقتصاد،

فيالاجتماعيةالدراساتعلماءمنغيره!اعنيختلفون

فبينما.الاجتماعيةالتطوراتدراسةبهاتتمالتىالطريقة

أنماطمنبعضاتفسرقوانينعنالاجتماععلماءيبحث

يدرسونالمؤرخينفإنما،وقتفىالمتكررةالسلوك

المؤرخونيلجأوقد،الزمنذلكفىوالحوادثالأحوال

الأخرىوالعلوم،الاجتماعيةالعلومنظرياتلبعض

منل!ضهمر،والحوادثالأحوالتلكشرحفيلتساعدهم

عامة.قوانينتطويريحاولواأنالنادر،

قامولهذاواسئوكمير،التاريحميدان.التاريخأقسام

الزمانعلىمعتمدةرئيسيةأقسامإلىبتقسيمهالمؤرخون

.والموضوعوالناس

دراسةفيالرئيسيةالتقسيماتالزمنيةالحقبتمثل

أزمنةثلاثةإلىالغربيالتاريخالمؤرخونيقسمإذالتارلما

.م004.مق0003منالقديمةالعصورأ-:!ط

العصور3-.ام005-004منالوسطىالعمور2-

الحاضر.الوقتحتىأم005منالحديثة

الأزمنة()1الحقبتلكتقسيم،بالمقابلللعلماءيمكن

نأاطمؤرخ!تيم!شالمثالسبيلعلىقصرا،أكثرفتراتإلى

العلياالعصورمثلمحدودةحقبةأوخاصا،قرنايدرسوا

العقل.عصرأو(الميلاديعشرالثالث)القرن

تنظجمعلىالمؤرخينحقبإلىالتاريختقسيمساعد

تشويهإلىيؤديقدالتقسيمهذاأنغير.دراساتهموتركيز

زماناالمؤرخونظنفقد.التاريخقبلمنالمقدمةالشواهد

الخرافيةللمعتقداتحقبةأوروبافيالوسطىالعصورأن

حالتوقد،التاريخمنحقبتينبينجاءت،والفوضى

لهاكانالوسطىالعصورأنإدراكدونهذهالنظروجهة

الأوروبيةللحضارةالأسستشكلالتيالخاصةحيويتها

الحديثة.

ووسطى،،قديمةعصورإلىالتاريختقسيميستخدم

أعمالتعتمدبينما،فقطالأوروبيةللمجتمعات،وحديثة

الإفريقية،أوالاسيويةالمجتمعاتيدرسونالذينالمؤرخين

التأريخطرقتتباينوكذلككليا.مختلفةتقسيماتعلى

فاصلاالمسيحالسيدميلاديستخدمالغربيالمجتمعلأن

بعدهوالتيالميلاد،قبلقبلهالواقعةالسنواتتسمىزمنيا،

بنمحمدالنبىبهجرةالمسلمونويؤرخ.ميلاديةتسمى

معتمدينم()622المنورةالمدينةإلىمكةمن!لدعبدالله

شهورأولمحرمشهرمنومتخذينالقمريةالأشهرعلى

.البحريالتقويمانظر:.سنتهم

سبيلعلىفيتضمن،الشعوبأساسعلىالتقسيمأما

والبريطانيين،،والأوروبيين،العربتاريخدراسة،المثال

لصينيين.وا،لأمريكيينوا،لفرنسيينوا

منالمؤرخين،الموضوعاتحسبالتقسيميمكن

العصورفيالبشريالنشاطمنخاصةمظاهرمعالتعامل

الاقتصادالمؤرخينمنأحديدايدرسفقد،الماضية

التاريخلدراسةبالإضافة،الفكريوالتاريخوالاجتماع

مواضيععلىالمؤرخينبعضويركز.التقليديالسياسي

وأ،عرقيةمجموعةتاريخأو،العلمتاريخمثلمتخصصة

فيللنظرملفتبشكلبرزالجانبوهذاتارلمدينة،

المؤرخينمنالعديدانصرفحيثالإسلامىالتأريح

المدنمنبالعديدخاصةتواريخلوضعالإسلاميينالعرب

إلخ....القاهرةبغداد،،دمشق،المكرمةتارلمكة:مثل

المؤرخونيعملكيف

العملياتمنالعديدالتارلإلىدراسةتحتاج

الرئيسيةالخطواتبعضالمؤرخينمعظمويتبع،والتقنيات

أعمالهم:في

منمعينةلفترةينتمىشخصأوقضيةاختيارسمأولآ:

أطدراسة.الماضي

شيءكلأي،الماديةالمصادرمنأعديداقراءةثانيا:

جمعبعمليةيعرفماوهو،الموضوعحوأ!أ:عندون

المعلوماتذلكبعدوتفسر.الختلفةالمصادرمنالمعلومات

حكايةتدوينأخيرا،المصادر.تلكمنجمعهاتمالتي

شخصية.ترجمةأوتاريخية

فىالمؤرخونيستخدمالمصادر.وتقويمانتقاء

أولة،مصادرالمصادر،منرئيسييننوعينأبحاثهم

الوثائقمنالأوليةالم!سادرتتكون.ثانويةومصادر

فيبمادراستها،الجاريةالفترةعن،الأخرىوالسجلات

والسجلاتالرسائلوواليوميات،الكتب،ذلك

التسجيلوأشمرطة،الأفلامامشخدأموتم،الحكومية

وتتكون.العشرينالقرنبدايةفيللحوادثأوليةمصادر

منبعد،فيماإعدادهايتمالتيالموادمنالثانويةالمصادر

الأولية.المصادردارسيقبل

التيالحقائقبدقةتظهرالتيالوثائقالمؤرخونويختار

علىالأوليةالمصادريفضلونفهملهذامعرفتها،فىيرغبون

المؤرخونويبستخدم.العلنيةعلىالسريةوالتقارير،الثانوية

ذإالمصادر.منخاصانموذجا،حديثةوقائعيدرسونالذين

وتدوين،الحوادثصنعفيالمشاركينمقابلةعلىيعتمدون

التاريخ،الشفويالتاريخيكملوبذلك،الشفويةشهاداتهما

الوثائقى.

الكبيرةالمعضلاتإحدىالمصادر،ندرةوتعتبر

،الأحيانبعضفيأعمالهمتشبهالذينللمؤرخين

لأفرأدوالأفكارالأعمالمنالعديدفهناك،الاكتشافات

قدمماكثيراأنكما،البتةتدونولمتسجللم،عاديين
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المؤرخينعلىوكذلك،الزمنبمروراتلفأوفقد،دون

قطعابعضهاأصبح،المؤلفينمنقلةكتاباتعلىالاعتماد

.وهناكهنامتفرقة

بها،العملعليهمالتي،الوثائقالمؤرخونيحلل

الوثائقمقارنةوتتممنها.عليهالاعتماديمكنمالتحديد

الأحداثتسلسلفيخطأأيلوقوعمنعاأخرىبمصادر

منالتأكدأيضاوعليهم،الكتابة،أسلوبفيأختلافأو

معه.للتراملالوثيقةكاتبأمانة

التاريخيةالحقائقتعتبر.التاريخيةالحوادثتفسير

المؤرخين،جميعقبلمنتعتمد،عامةمعطيات،الرئيسية

فيالمؤرخونيختلف،ذلكومعفيها.مشكوكغيرلكونها

نأويحاولون.الحقائقتلكودلالاتمعانىحول،الغالب

معتقداتهمتؤثرقدلكن،الإمكانقدرمحايدينيكونوا

قد،المثالسبيلفعلى.تفسيراتهمفيالمسبقةوالأحكام

مامؤرخاوالدينيةوالاقتصماديةالاجتماعيةالأفكارتحمل

عاديأمرأنهعلىالآخرونالأشخاصيعتقدهماتقبلعلى

المؤرخونيقبلهمابالمقابلالحكمهأ-ايحدد.بهمسلمأو

مثلوتبين.الحوادثلتفسيردليلاأوبها،موثوقاشهادة

موافقةأوقبوللعدمالداعيةجابالأس،التفسيراتهذه

.المعطاتلنفسأستخدامهممع،الحوادثعلىالمؤرخين

كبير،ولحد،تفسيراتهمفي،المؤرخينبعضويعتمد

وتدعى،الاجتماعيةالعلومبعضمنالمعلوماتعلى

النفس،علمنظرياتعلىالمعتمدةالتاريخيةالدراسات

المؤرخينبعضيستخدم،مماثلوبشكل.النفسيالتاريخ

المصادر،تلكمنالمعطاتلتفسيرالإحصائيةالطرق

هذاويدعى،الحسابودفاترالقديمةكالإحصاءات

سليومتريك.

عنمدونةبياناتالمؤرخونيعدالمطافنهايةفي

التأريخ.يدعىميدانمنجزءالتاريخوكتابة.الحوادث

للروائيينالفنيةالبراعة،المؤرخينأفضلبعضويستخدم

.الإمكانقدرللتعبيرالمسرحيينوالكتاب

التاريخيةالنظريات

التاريخيةالنظريات،الأزمنةأقدممنذالعلماء،طور

بعضخلالمنالبشريةللحوادثالعامالسياقلشرح

اليونانيونيعتبر،المثالسبيلفعلى،الرئيسيةالعموميات

نهاية،دوننفسهاتعيدالحوادثمندورةالتاريخالقدامى

الحوادثمنسلسلةالتقليديةالنصرانيةالنظريةتعتبرهبينما

الحوادثاللهيوجهالاعتقادلهذاووفقا،ونهايةبدايةلها

هذهوسيطرت.للبشريةالنهائيالهدفنحوالإنسانية

معلوماتواكتسابالماضيمعرفةعلىالناستساعدريخيةالتطالأماكن

.الأمويالعصر

فيأنشئالدي،دمشقفيالأمويالمسجدلرىالصورةوفى.مفيدة
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أ!صورافىالتاريخيةالمدوناتمجملعلىالنظرية

الوسو.

تصورمنالمسلمينعندالتاريخأحداثتناولوينبثق

فيالتاريخحركةلمحانلذا،والإنسانوالحياةل!صنالإسلام

لاالذيالتارلإلعالميحركةعنمميزطابعذاتالإسلام

كتابة.منهج،الإسلاميالتاريخانظر:.للوحيفيهأثر

منسمتينتحيزه!اوعدمالعربالمؤرخينحيادوكان

للتارلالعربةن!إعلىأضفتالتيالكثيرةأصسماتا

أضمان-الت!صمنأولهموكالوا.كبيرةمصداقية

بالسنةالأحداثاتسجيل-الأحداتتسجيلفيالصواب

شيإلاأوروبافييحدثأصماماوهوأحياناواليوموالشهر

أطيلادي.اعشرالسادسالقرننهاية

منعددا،الحديثةالأزمنةفيالباحثونوافترض

عشرالثامنالقرن!تحلالالفلاسفةطوركما،الن!يات

عملياتباعتبارها،أضاريخامفهومالميلادي!تعشروالتاسع

سوفأضطوراهذاحوادثأنواعتقدواللتطور،حتمية

الفهماعلىيعتمدشمامل،منطقياجتماعىنظامإلىتؤدي

البشرية.للحوادثالعلمي

انحدار!ضابهفيممبنجلرأوزوالدالألمانيالمؤرخحاول

الحضاراتأنعلىيبرهنأنأم(229-أ9)18الغرب

،الولادةمندورةخلالتمر،العضويةال!صائناتمثل

فقد،البريطانيالمؤرخ،توينبيأرنولدأما.أ!فاةواوالتطور

عشراثنيمنالم!صنكتابهفيالحضاراتدورةل!يةقدم

يوافقولمام(.1169)349التاريخدراسة:مجلدا

طريقهافيالغربيةالحضارةأنفيسبنجلرأراءعلىتوينبي

.الموتإلى

لهاأنتقريبا،،التاريحيةالن!ياتجميعتفترض

هذالدعمقويةدلائلأيهناكليسلكنوأهدافامعاني

كانإذاعما،اليومالعلماءمنالعديديسألالتصور.

فيالناسيقرأهمماأكثرمعنىأييتضمنالتاريخ

مدوناته.

النظرياتهذهمثلعنالفلاسفةمعظمابتعدولذلك

طبيعةمثلالمواضيعمنعددبفحصقاموا،ذلكمنوبدلآ

منالمستخدمةوالطريقةللمعرفةميدانابصفتهالتاريخ

للتفسير.المؤرخ!!

التاريخيةالكتابةتطور

منالعالمفيتارلمدونأقدمجاء.القديمةالعصور

الصينيالتاريخعنوثائقالاثارعلماءاكتشفوقدالصإت،

)سوماتشاين(مميماكيانكان..ماق...قبلالمكتوب

التارلإلصينيأحداثمعظمدونكبير،صينيمؤرخأول

..مأق..عامحواليالمب!ص

فديم،يولاىمؤرحهيرودوت

تم".أضارا"أسعليهيخفلة!ماات

!حغ

الألماليرانكهفونليوبولد

طرقمنكتيراوضعالحسية

الأساسية.التاريحىالبحث

وكان.القديمةاليونانفيالتارلإلغربيكتابةبدأت

القرنفيعاشالذي،هيرودوتهوالإغريقالمؤرخينأول

بردارتالتيوبالحصعنالكثيروكتب،.متصات

أبايدعىوالذيهيرودوتلدىوكان.والفرسالإغري!ت

اللغةقراءةيعرفولاالإعريقيةالوثاجسم!القليلالتاريخ

علىسردهفىرئيسيبشكلاعتمدأ!ذاالفارممية،

خياليةتفاصيلإليهاوأضاف،أخقليديةواالشفويةالشهادات

دقةيؤكدونالغرليينالمؤرخينأنغير،حيويةأكثرلتصبح

الأساسية.الناحيةمنكتاباته

التأريخميدانفيشهرةهيرودوتخلفاءأكثركان

كتاباته.فيوالنقدالدقةاعتمدالذيثيومسيديديس

بمعلوماتزاخراالبلوبونيزيةالحربتاريخكتابهويعتبر

سمبعةامتدتالتي،الحربتلكعنوموثوقةدقيقة

عامأثيناعلىالنصرأسبرطةفيهاوحققتعاما،وعشرين

ليفيمثل،الرومانالمؤرخينمنالعديدأيضااششهر

قصصاتضمنمطولأكتاباكتبالذيليفيوس""تيتوس

منذروما،قصةفيهقدمروماتاريخبعنوانمفصلة

كورنليوسواشتهر..مقالتاسعالعاموحتىإنشائها

وتتناول،وتحويلاتتواريخبكتابيهخصوصاتاكيتوس

الإمبراطوروفاةمنذالرومانيالتاريخ،الأعمالتلك

فيتليوسحكمنهايةوحتىأم،4العامفيأوغسطوس

م.96عام

صدقالعربالمؤرخونراعى.العربعندالتاريني

.الأخرىالأممنولغيرهملأنفسهمتاريخهمفيالرواية

الشالبلدانتاريخحولتدورمؤلفاتهمأغلبوكانت

والمدنالأقطارهموتارلبنوتارلإلإسلامفتحوها،

وبغداد.ودمشقوالمدينةومكةوالمغربوالأندلسكمصر

مؤلفوأهمالمسعوديوالمسلمينالعربالمؤرخينأبرزومن



الطبريجريربنومحمد،الذهبمروخالتاريخفيله

فيالمؤرخينأشهرومن،وا!للوكالرسلتاريخكتبهوأشمهر

أروعمنالمقدمةكتابهويعدخلدونبنعبدالرحمنالعالم

يقعفيماملاحظاتهمناستقاهوقد،التاريخكتبوأوسع

الإنسانيالسلوكفياطراداهناكأنويرى،أحداثمن

بينالعربيةانتشارأدىكما.الطبيعةفييحدثبماشبيه

فيكتبابعضهمألفأنإلىويهودنصارىمنالعربغير

هؤلاءبينومن،العربيةباللغةواليهوديالنصرانيالتأريخ

بأبىالملقبساويروسوالأسقفيوتيخيوسالبطريرك

ومن.الشرقيةتاربالكنائسفيألفاوقدالمقفعبنالبشر

عشرالثالثالقرنفيألفتالتيالتاريخكتبأفضل

الجبرتيعبدالرحمنكتابالميلاديالتاسئكلشر،الهجري

بينمنالجبرتيويعدوالأخبارالتراجمفيالاثارعجائب

.العشرةالعالممؤرخيأشهر

خلال-والمسلمينالعربتاريخعنكتبماومعظم

منالثانيالنصفبعدماوإلىعشرالتاسعالقرننهاية

،والمستعمرونالمستشرقونكتبهقدكان-العشرينالقرن

وكانوا،التاريخهذالكتابةالحديثةالأسسوضعواوقد

في،يشترطلاماوهوبالنفععليهميعودبمافيهملتزمين

أنهإلا.والمسلمينالعربعلىبمثلهيعودأن،الغالب

الميلاديالعشرينالقرنمنتصففيمؤلفاتظهرت

من،أوسعمنظورمنالعربيالتاريختتناولصارتونهايته

العربية،والحفمارةالإسلامعليكردمحمدكتابذلك

للدولالسياسيالتاريخكتابهفيماجدوعبدالمنعم

الإسلاميالتاريخموسوعةفيشلبيوأحمد،العربية

الإسلامية.والحفارة

فيهمبماالنصارىالكتابشارك.الوسطىالعممور

تلكعنالتاريخيةالمدوناتغالبيةفيالرهبانمنعدد

تاريخكتابةالنصارىالمؤرخينبعضحاولوقد،الفترة

مع،والنصرانياليهوديالتاريخمنكلايمزجعالمي

الراهبقدم.والرومانيالإغريقيالماضيسجلات

الرالغالقرنأوائلفىفلسطينفيقيساريةمنأوزبيوس

وكذلك.نموذجهفيأهميةالاكثرالعالميالتاريبئ،الميلادي

وأوضح،الكنسيالتاريخباسمالمعروفالنصرانيةتاريخ

القديسوطور.البشريةالحوادثعلىيسيطراللهانفيه

إلى،الميلاديالخامسالقرنخلالالفكرةهذهأوغسطين

الله.مدينةكتابهضمنللتاريخفلسفة

الوسطىالعصورأوائلفيالغربيينالمؤرخينمنكان

الرئيسىمؤلفهوكان،بيديالإنجليزيالراهبالأوروبية

ماالذيم(،)731الإنجليزيللشعبالكنسيالتاريخ

.الفترةتلكعنالإنجليزيللتاريخرئيسيامصدرايزال

،بيديوفيهم،الوسطىالعصورمؤرخيمنالعديدحاول
91علم،ريخلتاا

أعمالهموتبدو.التاريخيةالحوادثفيالإلهيالدورإظهار

التيالحوادثلتلكرئيسيةوثائقباعتبارها،اليوممقبولة

مؤلفاتهم.تناولتها

القرنفي،خلدونابنالكبيرالعربيالمؤرخوكتب

المجلداتذاتالتاريخيةدراسته،الميلاديعشرالرالغ

القرنفيالتاريخيالتأليفعمليةتتابعتوكذلك.السبعة

علىالأوروبيونالمؤرخونوركز،الميلاديعشرالخامس

الإل!.الدورمنوالإقلالالحوادثفىالبشريالدور

البريطانيالعالمكانأوروبا.فيالحديثةالعمور

العصورأوائلفىالمؤرخينمنواحداجبونإدوارد

انحطاطتاريخدراستهأظهرتوقد،الحديثة

(ام-788ا)776وسقوطهاالرومانيةالإمبراطورية

ضدنزعتهأيضاكتابهوعكس.ومتقندقيقعاله!أنه

عنضئيلبقدرولومسؤولةيعتبرهالأنه،النصرانية

الرومانية.اللإمبراطوريةسقوط

القرنفيالحدشةالتاريخيةالدراسةطرقتطورت

مميزا.أكاديمئاميداناالتاريخوأصبح،الميلاديعشرالتاسع

تطويرفيدورارانكهفونليوبولدالألمانيالمؤرخولعب

فيرانكهعرفعشر.التاسعالقرنفيالتاريخدراسة

الرئيسيةالطرققسمفقد.الحديثالتاريخبأبيالغرب

الوثائق،وتقييملتحليلالمحدثينالمؤرخينقبلمنالمتبعة

مؤرخيلتدريبالدراسيةالحلقاتطريقةأيضاوقدم

السياسيالتاريخودرس،البحثطرقعلىالمستقبل

رئيسى.بشكل

القرنفيوالأمريكيونالأوروبيونالمؤرخونبدأ

الاجتماعيةالقوىأهميةعلىبالتركيزالعشرين

تلك،اليومالمؤرخونويدرس.التاريخفيوالاقتصادية

.البشريالماضيعنالاخرىالمواضيعوكافةالقوى

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الحاصوالجزح!تاريخ،العالم؟كتابةضهج،الإسلاميالتاريخانظر:

انو.الولايات،القاراتالأقطار،:مقالاتفيالتاريحيةبالنبدة

أيضا:

يرذلبلاا

ديلبيروا

حوقلالن

خرداذيةابن

خلدونابن

حسينمحمد،زيدالى

حعفرأدو،الطبري

الجرهمىشريةلنعبيد

عدارياب!

مسلمونمؤرخون

إسماعيلالدينعمادالفداء،أبو

القزويني

القرشىكتيرابن

المسعودي

لعباسابوأ،المقري

المقريزي

لعباسادوأ،صريلناا

الدينجمال،واصل

إسحاقبنأحمد،اليعقوبي
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أمريكيونمؤرخون

صمويل،موريسون!.!.و،!ادوكجا،رروربا

اجوتإلرلاردلوتو،ديلرا!سيسباركماد،

لالىأسصز،وعسترأحورح،لكروتبا

وسلر،تودكاريمازرلزتمتصا،بيرد

رترآمينسحا،ش!وارويرتيمرابرلا،تشمان

بريطانيونمؤرخون

يرلإ،:دكلارلدحورح،يمليادترللوردا،كتولىأ

!!لوما،وشكامما!داوإد،حبودبيدى

وليماضيدريلص،!يتلالدتوماس،رلاي!!كاولستولىالسير،تشرتتسا!

فرنسيونمؤرخون

شولتيرهيموليت،تير

مولتسكيوأدولرولويستيير،

ألمانمؤرخون

يوهاد،هردراررارووألمسجدر،لدليو!،نكهرا

آخرونمؤرخون

أجفىسليولمحلا،يغسحورركتابلو

هادحو،!ايرحعورسثورهري،يميبير

!ود:هـسلطيوسوطيوسكور،سكيتوتا

يوليوس،قيصريسحدسيدتيو

عحلةذاتأخرىمقالات

القديمة!ارسالتقاشةعلماالآتار،

الحعرا!يةالكشو!الصساعيةالتورةىاللؤالدالإصلا-
!رلىء

القدبمةم!القديمةالحصارةالإغريق

الأمري!جولىالهمودالقدبمةروماالميزلطيةالإمبراطورية

،المتحدةالولاياتالتاريحقملمالتحعو!المغوليةالإمبراطورية

تمتارالمهصةعصراطتحدةاالأم

ا!سصىا!مهإلعصور،الإسلاميالتاريخ

كتابة

اضأريخ(.)اعلمالآثار،ان!:المطلو.التأريح

)التأريجع(.علمالاثار،انطر:.الئسييالتأردح

كهربائينا!أيتوصيلالكهربيةفيتعنيالتأريص

المعداتمنالمكشوفةالفلزيةالأجزاءتوصل.بالأرض

حالةفىالصدمةخولتجنببالأرضعادةالكهرلائية

غيرلجهازالفلزيالخارجيالغطاءيصبحفقدعطل،حدوث

معينة.عطلظروفتحتبالطاقةمزوداأيزاخرا،مؤرض

يصئلنالفلزذلكأنيضمنبالأرضالفلزتوصيللكن

صدمة.منحطرهناكيكونلالذلكزاخرا،أبدا

سوفييتيةمؤلسسةكانتتاسوكالة.ولوول،قاس

فىالصحفعلىوالمعلوماتالأنباءبتوزيعقامق!!

العالمبلدانوعلى)سابقا(السوفييتىالاتحادأنحاءجميع

عامالسوفييتيالاتحادتفككوحتىأم259عاممن

بواسطةالأخبارعلىتحصلالوكالةكانت.أم199

يقدروالمصمورينوألمحررينالمراسلينمنعالميةشبكة

العالم.فىبلدمائةمنأكثرفيمنتشرينبالآلافعددهم

العربية:هيلغاتبعستالأخباريةتقاريرماتاسأصدرت

والأسبانية.والرولمميةوالألمانيةوالفرنسيةوالإنجليزية

رغمالوكالةتبثهماعلىتعتمدالبلدانمن!صثيروكانت

كلعلىالسوفييتيةالحكومةفرضتهاالتيأ!ارمةاالمراقبة

تذيعه.أوتنشرهما

السوفييتيالاتحادتفككلعدالوكالةتنظهيمأعيد

لروسعيا(.البرقيالإعلام)وكالةإتارعليهاوأطلق،السابق

المعمورةأرجاءجميعفيصيتهذاعقدتاساسمن!طولما

الوكالةعلىوأطلقتالرومسيةالسلطاتعليهأبقتفقد

استقلتالتيالكومنولثدوأطمندولةلكل.تاسإتار

الأقل.علىواحدةأنباءوكالةا!سابهتاأحسوفييتىاالاتحادعن

رومشا،وكالةإعادةعمليةأثناءأم!52عامتاستكويرتم

حلتوالتيام189عامتشغيلهاتمالتيأ!ح!الةاوهى

القيصرية.الح!صمةخدماتجهازمحل

الأنباء.وكالةأيضا:انظر:

منصفةإدىالحيوانأوالنباتفيمفاجئةعودةالدأسل

البعيد.الماضيفيفقطوجدتالتيالأسلافصفات

الوراثية()الوحداتالمورثاتأنإلىترجعالصفةوعودة

فيموجودةتكنلمتركيباتفيأخرىمرةتشكلتقد

منمعيننوعيولدفقد.المورثةانظر:.القريبةالأسلاف

بنفص،المثالممبيلعلىالسوداء،والفئرانالبيضاءالفئران

ببعض،بعضهاهجنماإذاولكن.كثيرةلأجيالالألوانا

غيرويظهرالبريةأسلافهاألوانإلىيعودربمانسلهافإن

الوالدين.منلأيمشابه

أم(.أ-9ء1066)يانزونابل،تاسمان

جنوبيفىكشفيةبرحلاتقامهولنديبحريقبطان

وأصبحجاوهمنأبحرام642عامفي.الهادئالمحيط

(الآن)تالمممانيالاندديمينزفانيزورأوروبيأول

الرئيسىالجزءحوللمميرهوجهةأخذتهوقدونيوزيلندا.

يشاهدلمحيث،ذلكيدركيكنلمولكنهألحشراليا،من

رحلتهوفى.الرحلةخلالالبلادتلكمنالرئيسيالجزء

الشماليالساحلينعنكشفأم644عامالثانية

لألمشراليا.والغربي

تاسمانحياةعنالقليلإلاالمؤرخونيعرفولا

يمكنلهصورةهناكوليسشحصيته،وعنالمبكرة

مكانعلىاتفاقهناكليسأنهكماعليها.الاعتماد
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فيولدربمالكنه،دقيقبشكلوموتهوتارلولادته

حيثجاوهإلىانتقلأم633وفيهولندا.فىهورن

تحملكانتالتىالصغيرةالسفنلإحدىقبطاناأصبح

غنيا،تاسمانأصبحوقدباتافيا،إلىمولوقامنالبهارات

معظمهاتركباتافيا،فيالأراضىمنكبيراعددايملك

.وأحفادهوابنتهلزوجته

نهرفوقيمتدمعبرتاسمانجسردجسر.ظسان،

بوسطهوبارتلمدينةالشرقيالبرويصلبتسمانياديرونت

الأسمنتيةالأجزاءمنالمشيدالجسرهذابنيولقد.المدينة

منالخامسوفى.أم649عامالتجهيزسابقةالخرسانية

واراإلالكاسعمهاسفينةاصطدمتأم759يناير

وسقوطالجسر،علبمناثنتينتحطيمعنهنتجممابالجسر،

عشراثنالقيكما،ديرونتنهرفيوغرقهاسياراتأرلغ

إضافة.السفينةطاقممنسبعةفيهمبمنحتفهمشخصا

الجسرفتحإعادةوتمت.غرقتقدنفسهاالسفينةأنإلى

.أم779عامجديدمن

.هوبارت:أيضانظرا

صازعدىا!وميونالموظفونيضعهاموأفقةالتألت!يرة

مانعلديهمليسوأنه،صالحالسفرجوازأنلتوضيحالسفر

موظفوويمنحالسفر.جوازانظر:البلاد.صاحبهدخولمن

بأنتشهدوهى.التأشيرةدخولهالمسافرينويالذيالبلد

ذلك،بعد.عليهوالمصادقةفحصهتمقدالسفرجواز

إلىبالدخولالسفرجوازلحاملالهجرةضباطيسمح

إلىماشخصدخولفيلاترغبالتيوالحكومةالبلد.

تأشيرةالشخصذلكمنحترفضأنيمكنهاالبلد،

.الدخول

الأوليوالجسيم.افتراضيأولىجسيمفنات

وجدوإذاأصغر.جسيماتلهلايعرفذريتحتجسيم

يتحركولكنه،حالعلىلايبقىفإنهالطبيعةفىالتاشيون

بسرعةالضوءوينتقلالضوء.سرعةتفوقبعسرعة

التاشيونسرعةزادتوكلما.الثانيةفيكم992)297

طاقته.قلت

يمكنالعاديالجسمفإن،الخاصةالنسبيةللنظريةوطبقا

الفيزيائىنشروقدالفموء.سرعةمنأقلبسرعةسحركأن

الخاصةالنسبيةنظريةأينشتاينألبرتالأمريكي-الألماني

منالعديدأدركأم629عاموفي.ام509عامفي

سرعةتفوقبسرعةتنتقلجسيماتوجودأنالفيزيائيين

نظريةمعشعارضذلكأنبالضرورةلايعنيالضوء،

بوجودمقنعاختباريدليلعلىالحصوليتمولم.أنشتاين

.التاشيون

وسطفىالمحليللحكمتابعةمنطقةإلي-ط!

ويلزفى،مباشرةكاردفمنالشمالإلى،جلامورجان

التجاريةبونتبردبلدةمنوتتكون،المتحدةبالمملكة

الصيني،بخزفهامشهورةكانتالتىنانتجارو،وقري

الماضي.فيالمعدنيةبينابيعهاعرفتالتيولوتافس

وتعد.نسمة9ء،004إلي-تافسكانويبابمدد

الانولانترلممانتوترفورستوبونتكلن،بونتبردمنكل

الدارلانترسانتفيويوجد،متناميةصناعيةمراكز

فيالقديمةوالمدينة.العملةلصكالبريطانيةالملكية

بقايابهاتل،قمةعلىمستوطنةعنعبارةلانترسانت

كلاأيضاتا!وتضمعشر.الثانيالقرنفىبنيتقلعة

مناطقكلهاوكانتوتونرفيلولنهرانكوخ،جلفاخمن

سابقا.تعدينية

.جلامورجانأيضا:انظر

رئيساكانام(.39.أ-)7ء8هواردوليمتا!ت،

وهو.أم139إلى9091منالأمريكيةالمتحدةللولايات

رئيساعملالذيالمتحدةالولاياتتاريخفيالوحيدالرجل

فىيرغبتافتيكنولمالعليا.للمحكمةرئيساثمأولآ

ميالأيكنولمقاضياالواقعفيكانوقدرئيممئا.يكونأن

رئيسايصبحأنفىيرغبكانذلككلوفوق.للسياسة

.المتحدةالولاياتفيالعلياللمحكمة

فيام857مسبتمبر15فيتافتولد.المبكرةحياته

وتخرج.الأمريكيةالمتحدةالولاياتبأوهايو،،سنسناتي

القانونفيدرجةعلىوحصلام878فيييلكليةفي

حتى1881ومن.ام088فيللقانونمشسناتيكليةمن

قاضيا.أومحاميارئيسيةبصفةعملأم009

مستعمرةكانتالتيللفلبن،حاكماتافتوكان

طوروقد.أم409حتى0091منالمتحدةللولايات

علىوعمل،هناكالعاموالنقلوالقانونيةالتعليميةالنظم

.المستعمرةفيالذاتيالحكممننوعتأسيس

حكومةفيللحربوزيراتافتأصبحأم409وفي

السعىعدمروزفلتقرروقد.روزفلتثيودورالرئيس

أصبحالذي،تافتورشح،أم809فىانتخابهلإعادة

المرشحبسهولةتافتوهزم،للرئاسةالجمهوريالمرشح

الصحفي.المحرربرايانجننجص!وليمالديمقراطي

ضدخطواتالحكومةاتخذتتافترئاسةوخلال

وأجازت(المحتكرة)الشركاتالاحتكاريةالاتحادات

المتحدةالولاياتوعملت.عدالةأكثرالتجارةلجعلقوانين

وقد.التجارةتوسيعطريقعنالعالمينفوذهازيادةعلى

ولكنأم،219فيانتخابهإعادةمعركةتافتدخل

وس!ونودرووكعسب.المرةهذهاعترضهروزفلت
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مارسفيالرئاسةتافتوترك.الانتخاباتالديمقراطى

ييل.جامعةفيللقانونأستاذاوأصبحأم،139

تافت،هاردج.جورنالرئيسعينأم219وشي

راودهأسذياأملهحتمة!وبهذاالعليا،للمحكمةرئيسا

طويلا.

ثيودور.،روزفلت:أيضاانظر

موسيقىمؤلم!.(م5451؟-941)5صن،تاوولر

بهجاءتماأجم!بعضالمو!ميقيةأسهأعماتحتوي،إنجليزي

أصسادساأ!ردافيالمقاطعالمتعددةالإنجليزيةالمومميقى

أحضسيةاالموشحاتاالموسيقيةالأطرلكتابةقامعشر.

دينية.غيرأغنياتثلاثكتبكما

بإنجلترا،أض!صأضشايربمقاطعةتاترشالفيتافيرنرولد

وبعدهاأس!ضسيةاأ!ضرالادرقةصبيانمنأصبححيث

وأطلهتأم528عاماعتقالهتم.المجالهذافيأستاذاأصبح

الكاثوليكيةالرومانيةأممنيسةاهجرلكنهبعد،فيماسراحه

معارضيها.منوأصبح

فيأضغيراتاعلىالحيأممائنابهاسكيفطريقةالدأق!

ال!سائناتقدرةإلىعموماالمصطلحويشير)محيطه(،بيئته

المناخية.والتقلباتالتغيراتمعأضلاؤماعلىالحية

الكائنامشجالةأ!صفتكيفكلمةالبعضويستعمل

أضأقلماايحدث.التكيفانظر:.التغيراتهذهلمث!!الحي

الىصائن.حياةفترةحلالقصير،زمنفىدائما

والسوسنالقيقبأشجارمث!كثيرةنباتاتوبإمكان

ماكانتإذاأضجمد،احرارةدرجةفيتعيشأنوالطماطما

وأأياممدىفيليلةكلتدريجياتهبطالحرارةدرجة

علىتقضيفقد،فجأةالحرارةدرجةهبطتإذاأما.أسابيع

نأأحلماءاويعتقد.التصلبأحمليةاهذهتسمى.النباتات

يحدثأنويمكن.التصلبإلىتؤديقدكثيرةأممبابا

المحتوىوزيادةالمائيالمحتوىلنقصاننتيجةالتصلب

التجمد.منالنباتيحفظوهذا؟للنباتالسكري

صو!أصلضأنفينبتبمكثيرةبطرقالحيواناتتتأقلم

منكثيرونويعاني.الرطبةالباردةالأجواءفيجداكثيص

إلىيتحركونح!تدسهولةويرهقون،التنفسضيقالبشر

الجديد،الارتفاععلىالجسديتأقلماوحين.أحاليةاالمناطق

تختفي.ال!عراضتلكفإن

أحدأم(.181863)1ميكبيسوليمتاكاري،

وتعتبرإنجلترا.فيالفكتوريالعصرفيالروائيينمشاهير

الأدبفيالرواياتأشهرإحدىالغروردارروايته

وكانت،بالحياةنابضاتاكاريأسلوبكان.الإنجليزي

وتراكيبهسهلةمفرداته

لهذهكانولقد.واضحة

صدقجاتإلىالمزايا،

،الحياةعنهلف!إوجهة

إعطائهفيالأكبرالدور

تاريخفيالمرموقةالم!صانة

الواقعي.الأدب

كتاباتهمعظهمكانت

تاكاريميكبيسوليم،وساخرةمرحةالأولى

مستعارةبأسماءونشرت

عامتاكاريونشر.تيتمارشآنجلومي!طمتلمضح!صة،

التيمقالاتهجففيهالمتملقينكتابباسماكتاباما848

.المجلاتفيلجابص!صتبها

شهرتهتاكاريالكاتبحقق.اللاحقةالادبيةحياته

التيأم(،848-1)847الغروردارروايتهلشرعندما

هذهكانتوقدكتبها.التيالرواياتأشهركانتربما

أولنشرتوقدنشرها،التيكتبهمعظمغرارعلى،الرواية

الروايةهذهفىال!صاتبوتتبع.شهريةحلقاتعلىالأمر

المرموقةلندنشخصياتمنالمتوسطةفوقالطبقةأوضاع

عشر.التاسعالقرنأوائ!طفي

بطل،بلاروايةالغروردارروايتهانتاكاريمماوذكر

همالناسغالبيةبأناعتقادهلمتابعةمحاولةفيوذلك

المرأةأنأيضاوأدرك.والحمقىالأبطالمنخليط

في!المبالغةتجنبوحاولجدا،معقدانكائنانواشج!

لدىالعاطفيةالكتابةإلىوجنحشخصيتيهما.تبسيط

سيدلي،أميلياشخصيةفيوالرقةالعطفعنحدشه

لى.لاقيمةتمادهشىءبانهانعتهاعنيتورعلمأنهإلا

روايته،فيالواضحةالبطلةوهى،شارببيكيأما

تكنلمبيكيأنومع.ومتشائمةماكرةأنانيةفهي

كانواذلكمعالقراءأنإلا،الإطلاقعلىلاذعة

أولئكحتى،الهادئةبطبيعتهاتهزمبأنيستمتعون

شأنا.منهاالأقل

فيمكنأم(،85أ-.)848بيندينيسروايتهوأما

لأسلوبهاتتميزوهي،الذاتيةمميرتهماحدإلىاعتبارها

.تاكاريكتابةيلونأ!ذياالمرخالتأملي

عنفيتحدثأم()852إزموندهنريكتابهواما

أحبهافترةوهيعشر،الثامنالقرنأوائلفيإنجلترا

علىومغامراتهإزموندغرامياتوصف!وقد.الكاتب

فقط.جزئيابطلاأيضاهنرييكونأنولايعدو.لسانه

أنهإلا،بطلهشخصيةوصففيأجادالكاتبأنومع

ثقيلأحياناوجعلهوالمحافظينالمستقيمينصفاتأعطاه

.برباطالبطولةإلىمايمتفيهوليسالظل
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قصةفهيام(،أ-855)853النيوكمزروايةوأما

نيوكمإشيلوتعتبرنيوكم،عائلةمنأجياللثلاثةمعقدة

لطيفةف!،تاكاريالكاتبشخصياتأروعمنواحدة

الرواياتأظهرتوقد.وشجاعةذكيةأنهاإلاوعاطفية

وأنهتخبو،بدأتطاقتهأنتاكاريكتبهاالتيالأخيرة

ومتعبا.مريضاكاتباأضحى

لايطير،الطورمننوعالتاكاهيطائر.طارهى،التاول

غامقأزرقريشوللتاكاهى.فقطنيوزيلندافييعيش

الحبوبويأكلأحمر.بلونومنقارالزيتونبلونوأخضر

الأرضفيالعشبمنعشهويصنع.اللينةالنباتاتوجذور

خمسينلمدةالطيورعلماءظلوقدالشجر.بأوراقويخلطه

فيعليهعثرقدأنهبيد،انقرضقدالتاكاهيأنيعتقدونسنة

جدا.نادرطائروهونيوزيلندا.فيآيلاندساوث

وتم!لىالفضةبمناجمتاريخيااشتهرتمدينةتاكسكو

مكسيكولمميتي.مدينةغربيجنوبتقريباكمأ01بعد

تاكسكوالرسمىواسمهانس!ة.864.86السكانعدد

القديمة.الأسعبانيةبالمدنشمبيهةوتاكسكو.ألاركوندي

ضيقة.حجريةشوارع،التلالعبرصعوداإليها،وتقود

الحكومةجعلتالمدينةمظهرعلىالإبقاءأجلومن

المدينةج!الإن.قوميةأثريةمنطقةتاكسكوالمكسيكية

مصدر،المعتدلوطقسها،الحرفيةوصناعاتهاوسحرها

تاكسكوبقيتولقدوالأدباء.والفنانينللسياحجذب

مركزحالياوهي.أم952عامتأسيسهامنذتعديخيامركزا

المكسيك.فيالفضياتصناعة

فىالنقلنظاممنمهمجزء،الأجرةسيارةأوالثاكسي

المحليةالتشريعاتتنظمالعادةوفي.حديثةمدينةأي

بهاتقريباالمركباتوجميع.للتاكسيالقصوىالفئات

ولكنها،معينةلمسافاتدفعهاالمستحقالمبالغتبينعدادات

وجهاز،بالاتفاقالأجرةوتدفعأحياناتستخدملاقد

بعضوفي.أم198عامبرونويلهلماخترعههذاالعداد

الختلفةللمناطقوفقاالتاكسيأجرةفئاتتحددالمدن

العبورعندإضافيةتريفةهناكتكونبحيث،المدينةداخل

.أخرىإلىمنطقةمن

عربة.،الجنريكشة:أيضانظرا

أولغازكيميائىتفاعلعنالنابخالمادةتهدمالتاعل

ولكنه،الفلزاتفىأساسيةبصورةيحدثوالتآكل.سائل

مألوفنوعأكثرهووالصدأ.السيراميكفىأيضايؤثرقد

الحديدعلىالمحمرةالبنيةالمادةهذهوتتشكل.للتآكل

يحتويلماءأو،الرطبللهواءيتعرضالذي،والصلب

.أالصد:نظرا.ئبشوا

تفاعلينوجودالحالاتمعظمفيالتآكليستلزم

التأكسدحالةوفي.والاختزالالتاكسدهماكيميائيين

الاختزالحالةفيأما،الإلكتروناتعنالفلزذراتتتخلى

هذهيكتعسبلهمجاورفلزأونفسهالفلزمنجزءافإن

عمليةالمعنىبهذاالتاكلويصبح.الإلكترونات

الكهربائية.الكيمياء:انظر.كهروكيميائية

باسميعرفمامنها،التآكلمنعدةأنماطوهناك

الفلزمنصغيرةمناطقفىويحدث،الموفمعىالهجوم

هوآخرنوعوهناك.شقوقأوثقوبوينئكلنهالعاري

لوع.المنتظمالتاكل

الذيالتآكلمنشاؤ

.كبيرةمناطقيهاجم

رقيقةطبقةيشجوهو

باسمتعرفمح!رة

علىتحدتحينماالزنجار

السقفمثلسطح

فييبدوالذيالنحاسى

.الصورة
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المناطقمنبكثيرأكبرمناطقيهاجموهو،المنتظمالتآكل

سقفأوالألومنيوممنقدرسطحمثلوذلك،السابقة

سطحفعلىمفيدا،يكونقدالنوعوهذا.نحاسي

رقيقغشاءالتآكلمنالنوعهذاعنينتجمثلانحاسي

تاكلمنالس!يحميوهوالزنجار،يسمىمخضر

سريع.

الكيميائيالتركيبعلىوحدتهالتآكلنوعويعتمد

الأساسيةالعوام!وتشمل.التاكلعاملوعلىللفلز

التآكل،عاملحرارةودرجةالفلز،فيالضغوطالأخرى

أضآكلاويمحوأسفلز.انحوأحاملابهايتحركالتيوالسرعة

أصية.عابسرعةالفلزيضربالتآك!!عاملكانإذاالحدةنحو

يصبحالتآكلفإنصلبةجسيماتيحتويالعاملكانوإذا

التعرية.كلهذاويسمىسوءا،أكثر

.الاختزال:أيضاانظر

جرداءأرضنتاكل!طصحراءصاء.،تاوون

لن.وكنتيانجبلىبينالصينغربىشمالفيتقع

مترأء..إلىترتفعالتي-الصغيرةتلالهاوتغطى

2ك!ا.007323تقارل!مساحةالمتحركةالرمليةوكثبانها

زنجيانج.منطقةفي

عددالفدبينفيديتيجزيرةفيالرئيسيةالمدينةظعلوب!

سانمضيقعلىتطل.نسمة.091137سكانها

لليتيالشرقيالشمالىالركنبينيفصلالذيجوانكو

الرئيسىوالميساءالتجاريالمركزهيوالمدينةسمار.وجزيرة

والتبغ.الهندوجوزوالأرزالعنبتنتجلمنطقة

العموددورانسرعةلقياستستخدمنبيطةالمحاعوميتر

لكلالدوراتعددبحسابعادةويكون،أولولاباأو

الدوراتعددلقياسعادةالتاكوميتراتوتستخدم.دقيقة

.والطائراتوالسفنالسياراتلماكيناتدقيقةلكل

تحويلفيوكفاءتهاالماكينةقوةوتوصإلتاكوميترات

الية.قوةإلىالطاقة

وامحعنطاقعلىالسحبطرازالتاكوميتريستخدم

يوصلالذيالدائمالمغنطيسمنويتكون.السياراتفى

الألومنيوممنوقرصشفت()الكرنكالمرفقيبالعمود

المغنطيص.منبالقرببنابضمتصل

المغنطيس،دورانفيالمرفقيالعموددورانويتسبب

المجالهذايولدثمدوارا.مغنطيسيامجالايولدوبذلك

ازديادومع.للدورانالقرصتدفعخفيفةكهربائيةتيارات

لدورانمتناممبةبدرجةالقرصدورانيزدادالالةسرعة

.القياسأجهزةلوحةفيمؤشرعلىالدقيقةفيالآلة

الدقيقةفيالدوراتعددالرقمىالتاكوميترويقيس

المرفقي.للعموددورةلكلمصاحبنبضطريقعن

والتىالدقيقةفيالذبذباتعدديحعسبعدادويوجد

الدقيقة.فيالدوراتعددتساوي

يمكن،نسبياالعاليةالعسرعةذاتالالاتبعضوفي

متذبذبةقصباتمنمجموعةمنمكونتاكوميترامشخدام

كلعندواحدةقصبةكلوتتذبذب.المشطأسنانتشبه

للشخصيمكنالمهتزةالقصبةتحديدطريقوعنتردد.

القصبةتاكوميتراتوتستخدم.الماكينةدورانسرعةمعرفة

والالات.أجخاريةاالتربياتفى

.الطائراتفىالكهربائىالتاكوميتريستخدمماوعادة

ويتصلمحركبوساطةيدارفولتيةموأررمنويتكون

الدوراتعددالفولتميترويبينبمأسلاكطريقعنبفولتميتر

الدقيقة.فى

%03بنسبة!ديدىدى!ضيواس!خر!ديتالدا

ويتكونالحديد.أكسيدمنناعمةذراتشكلفىتقريئا

الشرت.يسمىمعدنمنالصخرمنالباقىالجزء

جبالسلسلةفيكبيرةبكمياتالتاكونيتيوحد

وهو.الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتبامينيسوتافيمسابى

خاممنالهائلةالترممباتمنهتكونتالذيالاوليالصخر

الزبيببحباتأشبهتكونالمهمةالترممباتوهذهالحديد.

وعرضكم016بطول،التاكونيتمنضخمةكعكةفي

فيالتاكونيتفيالحديدويتكون.كم3و5.1بينيتراوح

وأ)الماغختيت(،الأسودالحديدأكسيدشكلفيالأساس

(.)الهيماتيتالأحمرالحديدأكسيدأو،المعنطسيالحجر

طرقاستخداميمكنلاأنهدرجةإلىقاسوالتاكونيت

طرقمنواحدةوفي.عليهللحصولالتفجيرأوالحفر

نفاثةثاقبةآلةالمناجمعماليستخدمالتاكونيتاستخراج

البارد.والماءالمحترقالبرافينمنمتعاقبةتياراتتطلق

م00526منيقربماإلىالتاكونيتالبرافينويسخن

الأديض.إلىلونهويحيل

طريقعنالصخرتكسيرفيالنفاثالباردالماءيتسبب

تفتيتيمكنذلكوبعد.الحرارةدرجةفيالمفاجئالتغيير

غليظة.قطعإلىالصحر

التكسير،منمتعددةبمراحلالتاكونيتيمربعدوفيما

وتقومتقريبا.م02منأقلقطعةكلحجميصبححتى

المغنطسويعزلأصغر،قطعإلىبطحنهأسطهوانات

ماإلىالتاكونيتطحنوبعد.الرملعنالمفيدالتاكونيت

وعند-.فولاذيبرميلإلىينقل،وتنقيتهالمسحوقيشبه

تتكونوتسخينها،بالطفلالتاكونيتجسيماتخلط

عنالطفليذوبوعندماالصغير.البليبحجمكرات
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بدرجةصلبةالتاكونيتكراتتصبحالاحتراقطريق

صناعةفيتستخدمحيثالصهر،أفرانإلىلشحنهاكافية

الحديد.

والفولاذ،الحديد،المغنطيسىالحجر:أيضاانظر

الهيماتيت.

أشوأحدم(.021-5)5كورئليوس،تاكيتوس

الذيالتواريخأهميةأعمالهوأكثر.العالمفيالمؤرخين

وأوثو،جالبا،:للأباطرةالقصيرةالحكمفتراتيسرد

منالرومانيالتاريخيصفالذي،والحولياتوفتليس،

الجمهوريالنظامتاكيتوسفضلنيرو.إلىأوجستس

الانتقادشديدلحولياتواالتواريخفىوكان،للحكم

تنسىلاحادةبعباراتشجبهموقد.الرومانللأباطرة

وتغطي.الإمبراطوريالنظامحسناتكلعنوتغاضى

حولهاالتاريخمصادرفتراتوالحولياتالتواريخ

يحتويلكونهجيرمانياهومهمآخرعملوله.شحيحة

تقاليدحولالأولىالمدونةالنبذاتبينمنواحدةعلى

فيبعدفيماانتشرواالذين،الجرمانيةالشعوبوعادات

وحوارأجركولاحياةأيضاكتبوقدالغربيةأوروبامعظم

الخطباء.حول

وعاشإيطالياشمالىفيولدقدتاكيتوسكانولربما

سنةفي(القضاة)رئيسقنصلاوكاننشطةعامةحياة

فيآسيافيالرومانيةالمقاطعةعلىوالياعملوقد.م79

.ام13و121عاممط

)نخلالعربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.ئخلالتال،

التال.نخلالتال(بم

وتطورها(.ا!دوية)بحوثالدواءانظر:.الثاليدومدد

مشهورفرنسيدولةرجلأم(.-838أ75)4تاليران

م!ؤتمروفي،الأولنابليونحكمخلالالدبلوماسيةبانجازاته

تاليراندوموريسشارلالكاملاسمهوكانفيينا.

طفولتهوفى،باريسفيولدوقد.بنفنتأميربريغورد،

التهيئةبهدفتعليمهكان.حادثنتيجةبعرجأصيب

عاموفي.أم775فيأصئثاهناوقد.دينيلمستقبل

الكنيسة.فىرفيعمركزوهولأوتن،مطراناعينام978

تاليرأنانتخب.الكنيسةفوقالدولة:لفكرةمساندته

(،الفرنسي)البرلمانالطبقاتمجلسفيام978سنة

الملكيةفضلوقد،الفرنسيةللثورةمعتدلأزعيماوأصبح

والمواطن.الإنسانحقوقإعلانعلىووقعالدمتورية

نالوقدام097عامفيالوطنيةللجمعيةرئيساوانتخب

علىالحكومةاستيلاءإلىالداعيلاقتراحهشعبيةتاليران

عضويةمنالباباحرمهوقدديونها.لدفعالكنيسةأملاك

منالدولةتمكينفيلدورهأم197عامفيالكنيسة

قسمولأدائهالفرنسيةالكاثوليكيةالكنيسةعلىالسيطرة

للدستور.الولاء

عندماإنجلترافيدبلوماسيةمهمةفيتاليرانوكان

وقد،ام297عامفيالثورةتوجهفيجذريتحولجرى

فيإقامتهمنمشتينوبعد.مإلملكيةمتعاطفالاعتبارهنفي

أمريكا.إلىهربإنجلترا

فيفرنساإلىبالعودةلتاليرانسمح.بنابليونالتحاقه

وكانت،ستايلديمدامنفوذطريقوعن.أم697عام

للشؤونوزيراتاليرانعين،إليهالقريبينمنواحدة

لخارجية.ا

وفي.ثروتهبناءيعيدأنقرر،أمتهيخدمكانوبينما

اتهمأم797عامفيالشهيرةزد(.واي.)إكسفضيحة

.المتحدةالولاياتممثلىمنرشاوىبطلبتاليران

طريقعنالسياسيمستقبلهيبنيأنأيضاتاليرانوقرر

حكومةإبدالعلىنابليونساعدوقد.بنابليونالاوتباط

بعدثم،ام997عامفىالقناصلبحكومةأولأ،المديرين

وبصفته.ام408عامفيبالإمبراطوريةأبدلهاذلك

صعبة،محادثاتأجرىللخارجيةووزيرالنابليونمستشارا

عامفيروسيامعتلعستسلاماتفاقيةأفرزتالتيتلكمثل

.الأولنابليونانظر:.أم708

لكنه،تاليرانعلىيعتمدنابليونكان.لنابليونهجره

معتقدانابليونلفتوحاتمعارضاتاليرانوقف،بهيثقلم

مأ708عاموبعد.الأوروبيوبالسلامبفرنساضارةأنها

المتناميةالمعارضةمحوروأصبح.منصبهمناستقال

تخلىضمانفىالحاسمالدورلقيادتهوكانللإمبراطور.

عامفيالبوربونملوكتنصيبوإعادة،العرشعننابليون

ام815و4181عاميجنيفمؤتمروفىام.481

قويا.صوتاالمهزومةفرنساالدبلوماسيةبراعتهأعطت

منتاليرانالبوربونيالبلاطاستبعد.الأحيرةسنواته

،ام083عامفيلكنهأم815سنةبعدالعامةالشؤون

منالثورةتوجيهفيساعد،الشعبثقةالبوربونفقدعندما

تاليرانوأصبح.فلبىلوسيقيادةتحتدستوريةملكيةأجل

إلىادتالتيالمحادثاتقادحيثبريطانيا،لدىسفيرا

إلىوبريطانيافرنسادفعتأنهاكمابلجيكا،استقلال

التحالف.

الفرنسية.الثورةأيضا:انظر

مجالأيمنأكبرالناسمنعدداتستميلمهنةالتأليف

مكافاتلأصحابهيقدمفالتأليف؟الفنونمجالاتمناخر

ومنأنفسهمعنالتعبيرمنالناسويمكن،متنوعةشخصية
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الكاتبولايحتاج.عليهموالتأثيروإخبارهمالآخرينتسلية

منسقاوكاتبةوآلة)ورققليلةأدواتإد!المؤلفأو

الشهرةعلىيحصلوقد(رصاصوأقلامحاسوبينصوص

فيالساعاتمئاتيصرفونالمؤلفينمعظمولكن.والثروة

مؤلفبئأييستطيعواأنقب!!وتهذيمهامهاراتهمتحس!ت

مؤلفاتهما.من

موظفون:المؤلفينأوال!صال!مننوعانهحاك

يعملونمحترفونكتابالموظفونفالكتاب،ومستقلون

بوصفهمعيشهمايكسبونمنهموالكثيرون.راتبمقابل

آخرونوهناك.أعمدةمحرريأوصحفيينمراسلين

أطمهندسينالمعقدةالأفكارعنيعبرونتقنيينكتالايعملون

وهناك.المتحصصغيرالقارئيفهمهابكلماتوالعلماء

العامة،للوكالاتالوثائقيحضرونكثيرونموظفون

وأللمجلاتأوال!صبلناشريمحررينيعملونواخرون

الصحف.

يحصلونا،وه!،وظيفةأيالحرالمجاللكتابوليس

إنتاجهما.أسناشرايشتريأننظيرأجرايتلقونب!!،راتبعلى

الروائي-ال!ضبمعظماي!ضبونالذينهمالأحراراوالكتاب

والقصائدبأنواعهاوالمسرحيات-الروائيوغيرمنها

المجلاتمقالاتمنالكثيرإلىبالإضافةالقصيرةوالقصص

الذينالموظفينالكتابمنالعديدوهناك.والصحف!

المظامي.عملهمإلىلالإضافةللبيعمادةينتجون

ويبينالحرةللكتابةالرئيسيةالأنماطالتاليالمقاليناقش

للنشر.الأعمالتقديميتمكيف

يريدالذيالشخصعلىينبغي.التأليفلمهنةالإعداد

كلللتأليف!وقتهبعضي!صرسأنمؤلفاأوكاتباي!صنأن

بوضوحالأف!طرع!التعبيركيفيةتعل!ايتطلبإذ،يوم

الخبرةذويال!صابمنفال!صير.المرانمنالكثيروفعالية

صحيفةفيجديدةمادةويطورونمهاراتهممنيزيدون

للمعلوماتمصدراتكونأنللصحيفةويمكن.خاصة

والأفكار.والملاحظات

الأنواعأيضايدرسواأنالمبتدئينالكتابوعلى

منلوعفكل.يومكلتصادفهمالتيالكتالةمنالعديدة

الطخكتبأوالمدرمميةوالكتبالأنباءبنودمثل،الكتابة

والقصصوالمقالاتالأعطالإصلاحتعلمالتيوالكتيبات

للتحطمخاصةطريقةله،والمسرحياتوالرواياتالقصيرة

كي!بعنايةيحللالذيالمبتدئويستطيعالمواد.وعرض

مرنامسلكايطورأنالكتابةمنالختلفةالموضوعاتتعالج

للكتابة.

يعرفونهاموضوعاتفيالناجحونالمؤلفونيكتب

والملاحظةالخبرةمنالمعلوماتيجمعون.ويفهمونها

تحضيريلشكلأولأمادتهموي!صبون،والمقابلاتوالقراءة

بعضويقضى.ويصقلونهذلكيراجعونثم،مصقولغير

قصةأوقصيدةأومقالآليكتبواأشهراأوأسابيعالمؤلفين

يطلبوقد،العملمراجعةعلىالمحررونويساعد.قصيرة

واقتراح،المشكلاتإلىالإشارةخبيرمنالمبتدئون

إلىالتنظيمأوالأسلوبأوبالقواعدتتعلقالتيأضعديلاتا

أءسابة.أعناصرصتذلكغير

عديدةتعليميةفرصاوال!صلياتالمدارسوتع!أ

نواحيبعضالتلاميذمعظمويتعلمالصغار،للمؤلفين

أيضايدرسونوربما،اللغةمقرراتفيوالأدبالإنشاء

منيزيدواكىالصحافةأوالإبداعيةال!ضابةفيمقررات

المجلاتفيعديدونطلابويعمل.ال!صتابيةإمكاناتهما

فيتنشرالتي،السنويةوالكتبوالصحفالأدبية

القصصالشبابهؤلاءيكتبوقدكلياتهما.أومدارسهم

خبرةمنذلكغيرعلىويحصلونالمقالاتويحررون

قيمة.كتابية

والاعترافالخبرةعلىيحصلواأنالمبتدئونيستطيع

وترعى.متنوعةكتابيةمسابقاتدخوا!طرية!ص!بهما

كتابةفىمنافساتالمجتمعاتمعظمفيالمدنيةتالمنفماأ

المتبارونيحص!!وقد.متنوعةموضوعاتفيالمقالات

،جائزةواضحمقئكللىبأسلوبآرائهمعنيعبرونالذين

هذهمثلوتعطي.المحليةالصحففيصورهموتظهر

الكتابة.فيالاستمرارعلىوتشجعهالثقةالمبتدئالمكافآت

جوائزتقدمالتيالمعروفةالمجلاتمنالعديدأيضاوهناك

أعمالهم.لهمتنشرأو،الواعدينالشبابللمؤلفينمالية

تشمل.الموظفينالكتابلغيرالحرالتأليفأسواق

فىمرجعوهناك.والصحفوالمجلاتأحضباناشري

،والفنانللكاتبالسنويالكتابيسمىأجلادابعض

وحاجاتهاوعناوينهاالمتعددةالمجلاتبأسماءقائمةيدرح

.الأخرىالأدبيةوالأسواقوالناشرينوسياساتهاالتحريرية

ويرسل.الحرةالكتابيةبالمادةالمجلاتبعضترحب

وقائمةمجلاتهممنمجانيةنسخةالمحررينمنالعديد

وتستطجعيطلبها.شخصلأيللتحريرالعامةبالخطوط

كانإنيقررواأنفيالأحراراالكتابتساعدأنالموادهذه

لا.أمللقراءيروقوأسلودهعملهمامضمون

سوقاليجدأدبياوكيلاالكتاببعضويستأجر

ومعائلويقترح،الموكلمخطوطالوكيليقرأ.لأعمالهم

للناشر.الخطوطبيعالوكيليحاولذلكوبعدأضحسينها،

المهنيةالخدماتمقابلأجراالوكيليتلقىالخطوطبيعوإذا

القطعةتلكمنالمؤلفدخلمن%أوه01بنيتراوح

فتتراوحالعربيالعالمفىأما.الغربيالعالمفيالكتابةمن

الكتابة:انظر3%..25-بينالأحيانمنكثيرفيالنسبة

العربية.
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الأولىالمرتبةفيتقع.القمميةغيرالكتابات

ذإ،الكتابمنالحرالمجاللأصحابسوقأكبربوصفها

ماأمثالعشرةحوألىالقصصيةغيرالكتبناشرويشضي

المجلاتمعظموفي.الرواياتمخطوطاتمنيشترونه

عددعلىالمنثمورةالقصصيةغيرالمقالاتعدديزيد

المقالاتحجموشراوح.القصيرةوالقصصالشعردواوين

ججموقطعةالكلماتمنقليلةمئاتبنالقصصيةغير

عدةفيحلقاتعلىالطويلةالمقالاتنشرويمكن.الكتاب

للمجلة.أعداد

قصصيةغيرأعمالآالنشروسائلمنأنواععدةوتقبل

الطاوإلعامذاتالمجلاتوتحتويالأحرار.الكتابمن

لهايستجيبودارجةشائعةموضوعاتحولمقالات

المجلاتهذهمثلوتعستقطبالقراء.منعريضجمهور

المنشوراتقراءويشترك.عديدينمحترفينكتابا

وأالهواياتمنهوايةمثلعاماهتماممجالفيالمتخصصة

فيعضويةأومتخصصتقنيموضوعأوسياسيةنظرة

المقالاتبيعفيالمبتدئينمنكثيروينجح،مهنيةمنظمة

الكتابمننسبياقليلاعدداتجذبالتيالمجلاتلهذه

المشهورين.

فىالقراءيرغبموضوعايختارواأنالكتابوعلى

)نوعالشكلاختياريستطعواثمبه،معرفتهمزيادة

الكاتبوعلى.المعنيةوالمجلةلموضوعهمالأفضل(العرض

المقالمعلوماتتكونكيموثوقةمصادرييشعملأن

أختلافاقصصيةغيرلمادةثمناالمدفوعالمبلغيختلف

ذاتالمتخصصةالنشروسعائلتعرضالعادةوفىبينا.

ذاتالمجلاتمنأقلمدفوعاتنسبياعدداالأقلالقراء

ويمكنالقراء.منالعريضةوالشريحة،العامالاهتمام

وأ،المقالمقابلثابتامبلغاالدفعيكونأنعلىالاتفاق

العادةجرتفقد.المكتوبةالكلماتعددعلىيعتمدأجرا

01بينتتراوحنسبةللمؤلفينالكتبناشرويديخعأن

.تباعنسخةلكلالكتابثمنمن%أوه

القصيرةالقصصالكتابيبيعهمايشمل.القصص

،والاعتراف،المغامراتوقصصالمتعددةالأنواعذات

العلمي،الخيالوقصصوالرومانسياتالالغازوقصص

ذاتالعديدةالمنشوراتفيالقصصهذهأسواقوتتركز

الأدبية.والمجلاتالقصصومجلاتالعامالاهتمام

فهارسيدرسأنروايتهبيعيودالذيال!!اتبوعلى

علىالكاتبتساعدالموادفهذه،المتنوعينالناشرينوتجط

العملمنمعيننوعلشراءالأفضلهوالناشرينأييقررأن

الناشر.إلىكاملامخطوطهمالكتاببعضويقدم.الأدبي

ويفضل.شهرينمدةخلالالمحررينمعظمويستجيب

إضافةالروايةمنالأولىالفصوليقدمواأنآخرونكتاب

الرواية.لحبكة(صفحتينأوصفحة)فيقصيرملخصإلى

فترةخلالالأسلوبهذاحعسبالمحرراستجابةوتكون

تقريبا.شهر

عائداوأقلهاتحدياالكتابةأنماطأكثرأحديعتبرالشعر.

ينالقدأدبيةمجلةفيأعمالهتظهرالذيفالشاعر.ماليا

ذاتالكبرىالمجلاتولكن،بهالقرأءومعرفةالتكريم

للشعر.ثمناجداالقليلسوىلاتدفيالعامالاهتمام

مجردعلىللشعراءالمجلات!عضد!ويقتصر

قصائدهم.فيهتظهرالذيالإصدارمننسخاإعطائهم

الشعرمنأكبرقدراوالشعريةالأدبيةالمجلاتوتنشر

الصحفبعضوتنشر.الأخرىبالمنشوراتبالمقارنة

أيضا.الشعرالنقاباتوصحفالدينيةوالمجلاتاليومية

المجلاتمنإصداراتعدةيدرسأنالشاعروعلى

المنالمسبتينوالمادةوالأسلوبالمفضلالطولليقررالشعرية

مطبوعة.لكل

النصوصكتابةعنينجمقد.النصوصتأليف

.كبيرةماديةمكافآتالتلفازأوالأفلامأوللمسرحيات

منالقليلفيهينجحجداشديدالمجالهذاعلىوالتنافس

بكتابةالراسخةالأقدامذووالمؤلفونيقومإذ؟المؤلفين

ويوجد.التجاريالمسرحيعرضهاالتيالمسرحياتمعظم

خاصةبرامجالثانويةأوالإقليميةالمسارحبعضلدى

معظمأنإلا.الموهوبينالشبابالمسرحيينعمللتشجيع

المدرسةمسارحعلىأعمالهمعرضفيينجحونالمبتدئين

المجتمع.أو

مئويةنسبةللكاتبوالهواةالمحترفونالمنتجونيد!

نأوالشائع.النصمقابلالمسرحيةعائداتمجموعمن

أشكالوهناك.العائداتمن%ا50بينالمبلغيكون

مقابلالدفعأوالعرضحقوقشراءمثل،الدفعمنأخرى

.بمفردهعرضكل

نصوصمنالكثيرالمستقلونالمؤلفونويكتب

نأالكتابهؤلاءوعلىوالتلفاز.السينمامسرحيات

منتجويتعاملأنيندرلأنهالمواد،!ذهلبئوكيلايستأجروا

ويعتمد.مباشرةالمؤلفمعوالتلفازيةالسين!ائيةالأفلام

النص.ونوعالكاتبشصةعلىالمبلغحجم

والألغازالمغامراتقصصيتضمن.الأطفالأدب

ومشاهيروالعلموالطيعةالشعبيبالتراثتتعلقالتيوالمواد

الألغازأيضاالأطفالمجلاتمنالعديدويشتري.الناس

المنشورةوالمقالاتالقصصطوليزيدولا.والأحجيات

وتفضل.كلمة005.1عنعادةالأطفالمجلاتفي

نأالأطفالكتبفيتتخصمصالتيالنشردورمعظم

كاملة.الخطوطاتتتسلم
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الخطوطاتجميعطبعيحب.وتقديمهانحطوطإعداد

مقامرالصنف!جيدأبيضورقعلىأنيقبش!صل

مضاعفةأسطرهتكونأنالطابعوعلى.سم28*22

الورقةأعلىفيسم.23عرضههامشايتركوأن،المسافة

ودحمطفيالصفحةرقموضعويجبوجوانبها.وأسفلها

الزاويةفيوعنوانهالمؤلفاسمويوضع.العلويالهامش

نأوينبغي.العنوانصفحةأعلىمناليمنىأوأليسرى

بهيظهرأنيريدالذيبالشكلالمؤلفواسمالعنوانيثبت

الصفحة.منتصفحوالىفيالمنشورالكتابأوالمقالفي

تصفشرحرسالةأوراقهيضمنأنللمؤلفويمكن

.الموضوععريكتبلأنأهلتهالتىمؤهلاتهباختصار

مختصراالحرال!!اتبيرسلىأنالمحررينبعضويفضل

الكاتبوعلىكاملا.العملتقديمقبلالخطوطفيهيلخص

الطوابععليهألصقتقدمغلفادائماأوراقهيضمنأن

.الخطوطلإعادةالمحرريستعملهكي،المؤلفعنوانوعليه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المجلةاكوليسيةالقصةالأدب

المسرحيةا!صيرةاالقصهالأطمالأد!

ا،ا!قالالحياقصصرالتلفار

انشرالعلمىالحيالقصصرالرواية

الممدالكتا!السيرة

ا!رلمجةاال!ضابةالشعر

الساحلعدىتقع.فيهامدينةوأكبرإستونياعاصمةلينظ

لحمكانهاعددفنلندا.خليجامتدادعلىلإستونياالعثممالي

مهم.بحريوميناءوتقافيصناعيمركزوتالين

،والمنسوجاتوالورق،الصناعيةالالاتمنتجاتهاوتشمل

الأخرىومبانيهاالجميلةقلاعهاالمدينةبهتشتهرماوأكثر

الميلاديعشرالثالثالقرنبينالفترةفيشيدتالتي

.الميلاديعشرالسادسوالقرن

عشرالثانىالقردمنتصفقبلموجودةتال!تكانت

عاصمةوكانت.معروفغيرإنشائهاتاريخلكن،الميلادي

احتلهاوقد،أم049إلىأم819منالمستقلةإستونيالدولة

الاتحادمنتيخجزءاأنعلىوأجبروهاالسوفييت

الصوفييتيالاتحادعنإستونياوانفصلت)السابة!(.السوفييتي

.أخرىمرةمستقلةدولةوأصبحتام،199في

رسام.(م1991-9981)روفينو،يوماتا

الجريئةرسومهبسببمشهوراأصبح.شعأنذومكسيكي

وغيرها.والحيوانات،البشريةللأشكالالألوانالزاهية

تشويهإلىيجنح-تجريديشبه-رسمهفيتامايووكان

لعكسرسوماتهكانترتعبيراأكثرليجعلها،الأشكال

على.المكسي!صيةوالطبيعةوالتاريخالشعبيالفنتأثير

تامايوكان،زمانهفيالآخرينالم!صسي!جينالفنالينخلاف

السياسي.الفكرأوالوطنيالجانبإبرازإلىيلجأمانادرا

بدايةوفيالمكسيكفيأواكساكاشيتامايوولد

للنحتمخططاأعدالشمرينالقرنمنالعشرينيات

فيالأجناسلعلمالقوميللمتحفالقديمالهندي

القرنمنالأربعينياتوأوائلالثلاثينياتوفي.مكسي!

الرلحمامينبأعمالاحتكاكهبسببأسلولهتأثرالعشرين

وبابلومرو،وجوان،براغجورج:المحدثينالأوروبي!ت

رسومأصبحتأم079سنةنحومنبدايةرسو.بي!ط

بينالصلة-غالبا-مستقصيةفلسفيةرتحريديةأ!خرتامايو

وال!صن.ال!نسالى

ومركز،المتحدةالول!ياتفىرئيسيبحريميناءثا!

نسمة،150.028السكانعددمهما.وصناعيتجاري

الشاطئعلىوتقعفلوريدا.مدنكبرياتثالثةوتعد

خليجمنجزءوهوتامبا،خليجمناششرقيالشمافي

الم!صسيك.

حركةتامباميناءعبرتنقلأسضائالتىاححمايفوت

ذلكويقدرفلوريدا،فيآخرميناءأيفيالبضاؤإشقولة

صادراتوتشملتقريبا.سنويامتريطنمليون45ب

خاممنمتريطنملايين9منيقربماأسشويةأالميناء

الصيدأساطيلوتصطاد.القريبةالمناجمامنالفوسفات

والأطعمةالروبيانمنكبيرةكمياتتامبوفيالمتمركزة

.ال!خرىالبحرية

منسياسيام(.399-أم)179أوليفرتامبو،

من)حي!ول(الإفريقيالوطنيالمؤتمرقادإفريقياجنوب

عامفيإفريقياجنوبفينشاطهحظرأنبعد،المنفى

الإفريقي.الوطنىالمؤتمرانظر:.أم069

فيبالزراعةتعملعائلةفيتامبورجنالدأوليفرولد

تخرجوقدإفريقيا.لجنوب،ترانسكيلندلالد،فىبيزانا

فىالعلومفيجامعيةبدرجةهيرفورتجامعةفيتامبو

للمحاماةمكتباأم529عامفيوافتتحام،149عام

.نلسونمانديلا،:انظرمانديلا.نلسونمعبالمشاركة

شمبابلعصبةمؤسسينعضوينأيضاومانديلاتامبوكان

وقد.م3491سنةفي)حيمول(الإفريقيالوطنيالمؤتمر

الإفريقيالوطنيللمؤتمرالتنفيذيةاللجنةفيتامبوانتخب

حظرلأمرخاضعاكانأنهمنالرغموعلى.أم949مشة

للمؤتمرعاماأميناعملفقدأم549عاممندحكومي

للرئيسونائباأم589عامحتىأم559عاممنالوطني
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الوطنيالمؤتمرنشاطحظرأنوبعد.أم589عاممنذالعام

وخلالإفريقيا.جنوبتامبوغادرأم069سنةالإفريقي

زامبيافيلوساكااتخذولكنهكثيراسافرالمنفىسنوات

،أم099عامالمنفىمنعادثم.الستينياتفيلهمقرا

انتخبحينأم199عامإلىالوطنيالمؤتمرحزبورأس

.للحزبرئيسامانديلانلسون

)جدول(.البركانانظر:.جبل،تامبورا

صناعي،مركزوهيفنلندا،مدنكبرياتثانيتاميير

سكانهاعدد.هلسنكيإلاوالتعدادالصناعةفييفوقهاولا

722218وضواحيهاالمنطقةوسكاننسمة9417621

ناسجارفيبحيرتيبينفنلنداجنوبيتمئامبير.نسمة

فنلندا.:انو.وبايهاجارفى

الأطعمةتصنيعهيتامبيرفيالرئيعسيةوالصناعات

تامركسكينصويخترقوالنسئ.الورقوإنتاج،والمعادن

المتنزهاتمنكبيرةأعدادتامبيروفي.المدينةوشلالاته

تامبير.جامعةمقروهي.الأخرىالترويحيةوالأماكن

ويقع.الشققمنمجمعاتفىسكانهامعظمويعيش

علىالمطلةالجميلةالجبالمنسلسلةعلىضواحيهابعض

.البحيرات

بتامبيرالانيعرفماموقعكانالوسطىالعصورفي

الثالثجستافسأنشأوقد.للطحينومركزامهمةسوقا

وبدأت.أم977سنةتامبيرمدينةوفنلنداالسويدملك

التالمئكشر.القرنمنتصففيالصناعىنموهاالمدينة

فراكروز.بعدالمكسيكفيميناءأهمثانيثامييكو

نهرعلىالمكسيكخليجمنالغربإلىكم11وتبعد

096272سكانهاعدد.المكسيك:انظرالبانوكو.

البتروليةالصناعاتلتكريرمركزاتامبيكووتمثل.نسمة

الشتويالطقسويجعل.الرئيسيالمنفذوهي،المكسيكية

مركزاتامبيكومنالجيدوالبحريالبريوالصيدالمعتدل

السادسالقرنفىالمدينةفيالأسبانامشقروقدمفضلا.

.الميلاديعشر

المتسامي.التأمل)التأمل(،البوذيةان!:.التأمل

أصبح،الجسمإراحةفيأسدوبالمتساميالئأمل

العشرينالقرنسبعينياتخلالبلدانعدةفىمعروفا

العشرينالقرنخمسينياتفيتطويرهتموقد.الميلادي

ماهعقمهاريشيهوالهندمنهندوسيراهبيدعلى

المتساميكلمةالهنديالراهبهذااستخدموقد.يوغي

لاحيثالصافيالوعىحالةإلىالوصولطريقةليصف

ويقول.التخصيصوجهعلىشميءبأيواعياالعقليكون

وأكثرأسعد،أصبحواالطريقةهذهالمستخدمواالذينإن

التأملبتدريستقومالتيالمراكزجعلكاوإبداعا،استرخاء

علىمهاريشيأتباعويطلق.بلدانعدةفيتعملالمتسامي

.المبدعالتفكيرعلمالمتساميالتأمل

هادئينبالجلوسالمتساميالتأمليمارسونالذينيقوم

-صامتونوهم-ويرددونأعينهمفيغلقون،مريحوضعفي

الجرسذاتالكلمةبهويقصدالمانترا،باسميعرفما

ويختار.الهنديةالمقدسةالكتبمنالمقتبسةاللطيف

لكلالشخصيةالسريةالمانتراالمتساميالتأملمدرسو

منمدةيفكرأنعليهالمنهجبهذايلتزممنوكل.طالب

والمساءالصباحفىدقيقة02-دقيقةأ5بينتتراوحالزمن

.الوجباتقبل

معينةجسميةتغييراتأنالعلميةالدراساتوتبين

التنفسمعدلمثلاينخفضكأنالتفكير،خلالتحدث

ينخففكما،الجسميستنشقهاالتيالأكسجينوكمية

العملية.هذهخلالالقلبضرباتومعدلالدمضغط

ألفاموجاتأنالعلماءوجدفقدذلكعلىعلاوة

المرء(،يسترخيحينملموسةتصبحالتيالدماغ)موجات

كثيراأنالنفسعلماءويقررالتفكير.خلالبكثافةتزداد

قلقاأقلبأنهميحسونالمتسامىالتأمليمارسونالذينمن

الضيقمعالجةعلىقادرونوأنهمقبل،منوعدوانية

المتعساميالتأملأنالعلماءبعضيعتقدكما،بسهولة

المتساميللتأملالممارسينلأن،التغييراتهذهيحدث

عنهم.تفرجأنويتوقعونالطريقةبهذهيؤمنون

بصورةالتأمليستطيعونلاالناسإنمهاريشيويقول

واستخدام،الطريقةلهذهمعلميدعلىالتدربدونفعالة

أخرىأشكالاأنأعلنواآخرينعلماءفإنذلكومعالمانترا.

نفسها.النتائجإلىتؤديأنيمكنوالاسترخاءللتأمل

المحليللحكموتابعةالبرلمانفيممثلةمقاطعةظمورت

.00968سكانهاعددبإنجلترا.ستافوردشايرمنطقةفي

نورمنديةرأبيةوبها،وتيمأنكرنهريعلىوتقع.نسمة

قصير.بوقتأم660سنةبعدشميدتمسورةمحصنة

والنسيجالغزلومعداتالورقتامورثعمالويصنع

بيلروبرتالسيروكان.والسياراتالغازيةوالمشروبات

ممثلاالبرلمانبدايةفيالبريطانيينالدولةرجالاتأحد

.لتامورث

نهرعلىتقعبأستراليا،ويلز،ساوثفيمدينةمورتظ

عددتقريبا.سيدنيشماليكم041بعدعلىبيل،

بجوائزهامشهورةوتامورث.نسمةء3!.68سكانها



نادوتامبل03

هناكتقدمظلتالتىالأسترأليةالريفيةللموسيقىالخصصة

غنيةزراعيةلمنطقةمركزوهي.أم739سنةمنذعامكل

وتشمل.والغلالالألبانومشجات،والقمح،الصوفتنتج

والصفيح،،الأسبستوس:المعادنمنالمنطقةثروات

منالعديديضمصناعيمركزوهى.والذهب،والنحاس

للتقنيةوكليةزراعيةأبحاثمحطةوبالمدينة.المصانع

العالي.والتعليم

وتبلغالهندشرقىجنوبتقعولايةئادوتاميل

سكانهازعدد2!صمأ03لأ.58مساحتها

وأقلياتالهندوسمنمعظمهم،نسمة318.63855

علىأسسكادامن75%ويعتمد.والنصارىالمسلمينمن

أصسكراوقصبوالأرزالسودانيوالفولالقطنزراعة

والحديدوالنسيجوالسياراتالهندسيةالمعداتوصناعة

.مدراسوعاصمتها.والصلب

منوملكيتهاالوطنىالصعيدعلىالصناعةمراقبةالتأميم

،عادةالمؤممةالصناعاتتتضمنما.بلدحكومةقبل

والمناجموالكهرباءالغازومؤسساتالجويةالخطوط

وشمركاتالحديديةالسككوخطوطالبريديةوالخدمات

الهاتفس.

مجموعةفيحيويادوراالدولبعضفيالتأميميؤدي

يطلق،والاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالمفاهيممن

الصناعاتبعضالدولهذهتؤم.الاشتراكيةاسمعليها

يقوللمواطنيها.أحسنخدماتأومنتجاتلتقديم

مراقبةالصناعاتهذهمراقبةيضمنالتأميمإنالاشتراكيون

منكثيراوبريطانيافرنساأممت،مضىففيما.ديمقراطية

عننتجالأخيرةالسنينفيلكن.أخرضالهذاالصناعات

البريطانيةالصناعاتمنالعديدليعالسياسيةالتغيرات

بئويسمىالأفراد.منالمستثمرينإلىوالفرنسية

بالخصخعة.المستثمرينإلىالمؤممةالصناعات

بعض،الناميةالدوللاسيما،أخرىبلدانأممت

بعضبدأتفمثلا،.الأجنبيةالملكيةمنلنزعهاالصناعات

الستينياتفيوغيرها،الأوسطالشرقفيالبلدان

يملكهاكانالتيالنفطشركاتاسترجاعوالسمعينيات

كبيرةاستفادةالبلدانهذهواستفادت.وغيرهمالأمريكيون

إلىالأجنبيةوالمراقبةالملكيةمنالنفطصناعةنقلتعندما

ولايةعاصمةمدراس

ومركزهالادوتاميل

بمباليهاتشتهر،التحاري

التقليدية.المعمارية
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السويسقناةشركةبتأميممصرفعلتوكماملكيتها،

خدماتقدمالذيالعاليالعسدبناءفيمواردهالاستخدام

مصر.جمهوريةفيالاقتصاديةللبنيةجليلة

تعتمد،للتأميمأشكالعدةهناك.اقأ!مأشكال

العاديالشكلففى.المؤممةالصناعةإدارةكيفيةعلي

هيئةبوصفهاالعامةالمؤسسةالقانونينشئجدا،

يسيرونالذينالمديرينمجلسالحكومةوتعين.مستقلة

الحكومةمراقبةوهوالتأميممنآخرشكلوفي،الصناعة

الحكومةتشتري،ثالثش!صلوفي.كثبعنللصناعة

القطاعويملكمحدودةشركةمنالخزونمنحصة

الباقي.الخاص

علىالمزايابعضالصناعاتلتأميم.والعيوبالمزايا

وأمنتجاتتقديميمكنهاإذ،الخاصةالصناعاتصعيد

الصناعاتعلىبالأرباحلاتعود،للعامةحيويةخدمات

الصناعاتتشجيعالحكومةوباستطاعةقدمتها،إذاالخاصة

الانكماشأثناءفيوالتوصمعالاستثمارعلىالمؤممة

المؤممةالصناعاتتنميقدكماالتباطؤ.أوالاقتصادي

علىوتساعد،الضعيفةالاقتصاديةالمؤسساتبعض

التضخم.فتراتأثناءالأسعارتخفيض

الشركةتقدم:الصناعاتبعضفيالتأميممؤيدويقول

الصناعاتتقدمهممافعاليةأكثرخدماتالمؤممةالمحدودة

الغازمؤسساتالصناعاتهذهمثلوتتضمن.الخاصة

نإأيضاالمؤيدونويقول.الهاتفوشركاتوالكهرباء

الحيوية.الصناعاتتراقبلمإذاضعيفةجدالحكومة

منكثيرتكسبلاإذ،العيوببعضللتأميمأنكما

الأموالالحكومةتوظفلهذاونتيجة،المؤممةالصناعات

التأميمنقادويعتقدمالئا.لإعانتهاالضرأئبمنالمتحصلة

ذإ،فعالةغيرالمؤممةالصناعاتيجعلالمنافسةنقصأن

المربحةغيرالصناعاتتجعلالحكوميةالإعاناتإنيقولون

منالمعارضونيتخوفكما.مفيدةتعدل!اوإنحتىحية

الصناعاتراقبتإذاالحكومةلدىكبيرةسلطةتمركز

الحيوية.

.المتحدةالمملكة،الاشتراكيةأيضا:انظر

الماليةالخسارةضدالحمايةلتوفيرقانونيةوسيلةميناث

علىالتأمينيساعدفمثلا،.متنوعةكثيرةحالاتفي

بديلإيجادعلىتنهبهجهالتيوالبلادالغربفيالحياة

ممنالأبوينأحدماتإذا،العائلةتفقدهالذيللدخل

دفعفيالمحىاقطم!ويساعدأجورا.يتقاضون

جمئالحريقضدالتأمينويعوض.العلاجتكاليف

النيراندمرتإذامنها،جزءاأوالبي!مالكخسارة

نفقاتتغطيةفيالسيارةعلىالتأمينويساعد.منزله

.مروريلحادثنتيجةالسيارةفييحدثالذيالتلف

عاديةغيرأنواعلتغطةالتأمينمنالإفادةالناسويستطيع

المالية.الخسائرمن

الخسائر.فيالمشاركةمبدأأساسعلىالتأمينيقوم

الناس-إنجلترأفيخصوصا-التأمينشركاتبعضوتزود

الحياةعلىالتأمينطريقعنالمدىطويلللتوفيربو!حيلة

فىالراغبونويقومالتقاعد.لمعاشالجماعيةوالمشروعات

مبالغدفععلىبالموأفقةالخسائرمنمعينةأنواعضدالتأ!ن

وفي.التأ!نلشركة،الأقساطتسمى،منتظمةبصورة

التأمينوثيقةيسمىعقدايستلمونالناسهؤلاءفإنالمقابل

لأنواعمحددمبلغبدفعالشركةوتلتزم.الشركةمن

الذينالأشمخاصويمسمىالعقد.فىالموضحةالخسائر

التأمين.وثيقةحاملىالأقساطيدفعون

لحاملالتأمينشركةتدفعهالذيالنقودمبلغويعرف

الأقساطالتأمينشركةوتستخدم.ا!لطالبةأوبا!لنفعةالعقد

والرهن،الماليةوالسنداتالأسهمفيللاستثمارات

المحققةالمؤسساتمنغيرهاوفي،الحكوميةوالودائع

التيالأقساطمنالإعاناتالشركةوتدفع.للدخل

.الأقساطتلكتحققهالذيالالشثمارريعومنتجمعها،

فيالرغبةلديهم!التأمينيةالعقودحامليلأنالتأمينويثمر

ضماناجلمن-الأقساط-ومؤكدةبسيطةخسارةتحمل

.الكبيرةالخسارةحالةفيتعويفهـهم

يواجهلاقدالتأمينوثيقةحاملأنمضوبالرغم

الأقساطأنإلاإطلاقا،بإعانةيطالبلاثمومن،خسارة

ذإ،بالأمانالشعورالوثائقحاملىيعطيفالتأمينتهدر.لم

خسارةحدوثحالةفيتعويضهمسيتمأنهيعرفونإنهم

مميارة،ويقودواعقارا،يمتلكواأنبإمكانهمولذلك.كبيرة

قلقدونكثيرةأخرىبأنشطةويقوموا،الأعمالويزاولوا

مالية.خسارةحدوثاحتمالمن

يمكنعندمافقط،جيدبشكلدورهالتأمينويؤدي

وتستفيد.عليهالمؤمنللشخصالمحتملةالخسائرتقدير

هذهوتمكن،الاحتمالاتقوانينمزايامنالتأمينشركات

الحادثة.حدوثاحتمالتحديدمن،التأمينمقدرالقوانين

الأعدادقانونأساسعلىالاحتمالاتقوانينوتقوم

،السياراتتأمينوثائقحاملىعددازدادفكلما.الكبيرة

عددأكثربدقةتتوقعآنتستطيعالتأمينشركةفإنمثلا،

.حوادثلوقوعيتعرضونالذينالتأمينوثائقحاملي

علىتنطويالتيالحالاتالعادةفيالتأمينيغطي

فقط.خسائرفيهاتحدثالتيتلكأي،مؤكدةمخاطر

ولا.والحوادثوالفيضان،الحريق:الحالاتهذهوتشمل

قدالتىالمضاربةمخاطرمنوغيرهالقمارالتأمينيغطي

مكاسب.أوخسائرعنهاتنتج



التأمبن32

وهى:للتأمينالرئيسيةالثلاثةالأنواعالمقالةهذهتناقش

.الخاصالصحيالتأمين2-.الحياةعلىالتأم!ت-أ

.والمسؤولياتالممتلكاتعلىالتأمين3-

الحياةعلىالتأمين

ستدفعالتأ!نشركةأنالحياةعلىالتأمينوثيقةتقرر

عليه،المؤمنالشخصموتعندالمالمنمعينامبلغا

عنالناجمةالمنفعةأوالاسميةالقيمةالمبلغهذاويسمى

أقساصأعلىأوواحدةدفعةإماالد!ويتما.الموت

حدده!االذينالأشمخاصأوالشخصوهوللمستفيد،

يؤمن.اطوتصأضاجمةاالتعويضاتلاستلامالوثيقةحامل

أفرادعلىأوأنفسه!اعلىالتأمب!وشائقحامليمعظم

غيرمنآخرشخصعلىماشعخصيؤمنقدعائلاتهما.

بذلك.لهسعمحإذاأقربائه

غالبا-بأجريعملونالذين-الأجراءالأشخاصيقوم

ستفقدهالذيالدخلعنللتعويض،حياتهمعلىبالتأمين

دعمفيالتعويضمبالغوتساعد.وفاتهمحالةفيعائلاتهم

منيتمكنواويكبروا،أنإلىمادئاالوثائقحاملىأطفال

اللازمةالممالغلهماتوفركما،أنفسهمعلىالاعتماد

قيدعلىيظللمندخلتوفيرفىتساعد!ما.لتعليمهم

أخعويفرامبالغفإنذأ!كإلىوبالإضافة.الزوج!تمنالحياة

التكاليفدفعفىتستخدمأنيمكن،الموتعنالناجمة

يمكنكما.وغيرهاالجنازةومصاريف،للمتوفىالعلاجية

مؤسساتتؤمن.والميراثالعقارضرائبلد!تستخدمأن

الرئيسيين،موظفيهاحياةعلىخصوصاالغربفيالأعمال

أحدوفاةحالةفىأحملالامشمراراللازمالتمويللضمان

الشركاء.

وثيقةحاملالحياةعلىالتأمينأنواعبعضتمكن

نقديةقيمةلهاالعقودهذهومثل.المالتوفيرمنالتأمين

وأ،النقديةالقيمةمقابلاقتراضالوثيقةلحاملويمكن

النقدية.قيمتهالامشردادالوثيقةإعادةبتسليميقوم

بالإضافة،النقديةالقيمةمقابلاقتراضهيتممبلغوأي

الاسميةالقيمةمنخصمهيتم،الفائدةلحمعرإلى

سدادقبلعليهالمؤمنالشخصتوفيإذا،للوثيقة

التعويضعننصئاالعقودبعضتتضمنع.القر

ثلاثةإلىضعفيندفعيضمنمثلافهو،المزدوج

الشخصتوفىإذاللعقد،الامعميةالقيمةأضعاف

.لحادثنتيجةعليهالمؤمن

أنواعثلاثةهاك.الحياةعلىللتأمينالرئيسيةالأنواع

منمحددةلفترةالتأمين-أ:الحياةعلىللتأمينرئيسية

الوقفيالتأمين3-بالكاملالحياةعلىالتأمين2-الحياة

.الحياةعلى

فيهاتمتزخ!وثائقالحياةعلىالتأمينشركاتمعظماتبيع

تبيعذلكإلىبالإضافة.التأمينمنالأساسيةالانواعهذه

)المرتبالسناهياتتسمىالتقاعدبعدالدخللزيادةوثائق

(.الحياةمدىالسنوي

إذأ،فقطمنافعيحقق.الحياةمنمحددةلفترةالتأمين

وهذه.الوثيقةتغطيهاالتيالفترةخلالعليهالمؤمنتوفي

أكثر.أولمشة04إلىواحدة!شةمنتمتدالفترة

منأقلمبالغالحياةمنمحددةأعترةالتأمينيكلف

منالقدرلنفسالحياةعلىالتأمينمنالأحرىاالأنوا

أخرىوبعبارة.لهنقديةقيمةجودرعدمبسبب،التغطة

مبلغمنوحدةلكلالتأمينيةالحمايةمنقدرأكبريوفرفإنه

لفترةبالتأمينالتأمينخبراءيوصيالسببولهذا.القسط

وأ،المحدودةالميزانيةذويمنالأشخاصلأولئكمحددة

فقط.قصيرلوقتالتغطيةيحتاجونالذين

علىالتأمينلموظفيهاالأعمالمؤسساتبعضتؤمن

وتقدم.الحياةعلىللتأمينجماعيةوثيقةخلالمنالحياة

الحالاتكلوفي.محددةلفترةالتأمينالوثائقهذهمعظم

منأقل،الجماعيالتأمينبوثائقالأقساطت!طفتقريبا

الجماعيةالوثائقأنإلىجزئيايعزىوذلك.اعرديةاأ!ثايطا

أصحابفإنذلكإلىبالإضافة.أقلإداريةأسيفت!صالها
.الأقساطمنجزءاعادةيدفعونالمؤسساتأوأ!م!ا

أخرىومنظمات،المهنيةوالاتحاداتالنقاباتبعضوهناك

.الحياةعلىجماعيبتأمينتقوم

التأمينمنالنوعهذايوفر.بالكاملالحياةعلىالتأمين

هولماوخلافا.الحياةمدىعليهالمؤمنللشخصالحماية

الأقساطفإن،محددةلمدةالتأمينحالاتمعظمفيعليه

عمرتقدممعتزيدلا،بالكاملالحياةعلىللتأمينتدفيالتي

بالكامل،التأمينفإنحالكلوعلى.عليهالمؤمنالشخص

.الحياةمنمحددةلفترةالتأمينمنأكثريكلف

فعلايدفعون4بكاملهاالحياةعلىالتأم!توثائقفحاملو

للموتالإحصائيةالخاطرأضغطيةالمطلوبالمبلغمنأكثر

المدفوعةالفائدةمعالإضافيالمبلغوهذا.عمرهممثلفي

النقديةالقيمةويكونيتراكم،التأمينشمركةمنعليه

وعندما.الوثيقةمدةبزيادةالنقديةالقيمةوتزيد.للوثيقة

يتسلم-حالكلعلى-عليهالمؤمنالشخصيتوفى

القيمةعنالنظربغضفقط،الاسميةالقيمةالمستفيد

النقدية.

علىالتأمينأنواعمثل.الحياةعلىالموقوتالتأمين

الشخصوفاةعندالاسميةالقيمةفيهتد!،الأخرىالحياة

أساسايعد،الحياةعلىالوقفيالتأمينأنإلا،عليهالمؤمن

العادةفىالوثائقحاملوويستخدم.الماللادخاروسيلة

الأكثرالنوعهووهذا.أبنائهمتعليملتمويلالموقوفةالوثائق
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الموقوفةالوثائقومعظما.الحياةعلىالتأ!ينمنتكلفة

عمريبلغعندماأو،سنة02خلالدفعها(،)يتمتستحق

حتىيعيمقالذي،الوثيقةحاملإن.!شة65عليهالمؤمن

للوثيقة.الاسميةالقيمةعلىيحصل،الوثيقةمبلغيستحق

القيمةعلىيحصلالمستفيدفإنذلكقبلتوفيإذاأما

الاسمية.

شركاتطورت.الحياةعلىالتأمينمنأخرىأنواع

منالجديدةالأنواعبعضالسبعينياتفىالغربيةالتأمين

منالجديدةالأنواعهذهوتشمل.الحياةعلىالتأمين

علىالمتغيروالتأمينالحياةعلىالشاملالتأمين:التأمين

.الحياة

علىأفضلعائداتالحياةعلىالشاملالتأمينويقدم

علىالفائدةفأسعار.التقليديةبالوثائقمقارنةالامعتثمار

مشجعةتعدالتأمينمنالنوعهذالوثائقالنقديةالقيمة

هذاويمكن.الماليةالأسواقوعائداتحساباتمعبالمقارنة

التغطيةتعديلمن،الوثائقحامليأيضاالتأمينمنالنوع

سبيلفعلى.المتغيرةوالشخصيةالاقتصاديةالحالاتلمقابلة

علىالتأ!نمنكلنسبةتغييرالوثائقلحاملىيمكن،المثال

فيبالكاملالحياةعلىوالتأمينالحياةمنمحددةفترة

الاسميةالقيمةخفضأوزيادةيمكنهماكما.الوثيقة

تقصيرأووإطالة،الأقساطقيمةخفضأوزيادة،للوثيقة

.الأقساطدفعفترة

مدعومةفإنها،الحياةعلىالمتغيرالتأمينوثائقأما

القيمةوتتفاوت.الأسهمسوقفيغالبابالاممتثمارات

أداءحمسبالتأمينلوثائقالنقديةوالقيمةالاسمية

للقيمةأدنىحدضمانيتمماوعادة.الاممتثمارات

كيفيةعنالنظربغضالموتعنالناجمةالمنفعةأوالاسمية

المتغيرالشاملالتأمين،الشركاتبعضتقدم.الأسعهمأداء

التأمينمنكلخصائصيجمدينالذي،الحياةعلى

المتغير.والتأمينالشامل

دفعإعادةالتأمينوثائقبعضتتضمن.الأسهمأرباح

مالية.حصمصش!صلفيالوثائقلحامليالأقساطمنجزء

شعركةوتدفع.ا!لشاركطالوثائقالوثائقهذهوتسمى

منتحصيلهاتمالتيالمبالغكانتإذاحصصاالتأمين

والمطالباتالمستحقاتلدفعالمطلوبةالمبالغتفوقالأقساط

أيضاالحصصتشملأنيم!شكما.الإداريةوالمصروفات

مبالغطريقعنالشركةحققتهاالتي،الأرباحمنجزءا

منكثيرةأنواععلىالأرباحتدفعأنويمكن.الأقمساط

وتسمى.الحياةعلىالتامينعنغالباتدفعلكنها،التأمين

المشاركة.غيرالوثائقالحصصعنهاتدفعلاالتيالوثائق

،الأرباحيتسلمأنالمشاركالتأمينوثيقةيستطئحامل

فوائدتدفعالتي،التأمينشركةعندتتراكميدعهاأونقدا،

الحصصالوثيقةحامليستخدمأنيمكنكما.المبلغعن

إضافي.تأمينلشراءأو،أقساطهدفعفيللمساعدة

التأمينأقساطتعتمد.الأقساطاحتسابيتمكيف

جداولتسمى،إحصائيةجداولعلىأساساالحياةعلى

معينعمرفيالناسعدد،الجداولهذهوتوضح.الوفيات

كذلكالتأمينشركاتتحدد.السنةفيوفاتهماوالمتوقع

منعليهاالحصولتتوقعالتيالفوائدأساسعلىالأقساط

أعمالها.مزاولةوتكاليفالأقساطاستثمار

بقابليتهللشخصبالنسبةالأقساطتتأثرأنيمكنكما

توفيرفيالتأمينشركةتتحملهاالتيالخاطرأي-للتأ!ن

الدمضغطيعانيالذيفالشخص-الشخصلذلكالحماية

قد،أخرىمرضيةحالةأيأوالسكرمرضأو،المرتفع

!*

ءأم

!3

ا!ستتماردخلى

كم

كاال!أىكاشركهعملتكلفةرأتستثكماأ

المافعمدفوعات

التأمينلقسطيحدثماذا

لالرصلرو!حاوتميحالامشثمارشهاداتبشراءالتأمينشركةتقوم

وتستخدمتجمعها.التيبالأقساطأحرىاستتحارات!ىوتدخل

وتحقيقالممافعودفعالتشعيليةمصاريفهالدفعاستتماراتهام!الدحل

لملاكها.الأرباخ
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أنشصتهأتعدا!ذياوالشخصهر.أعلىأقحسا!أمنهيطلب

أقساصااأيضايدفعربماالعم!!،أو،الفراخأوقاتشيخطرة

الأممنمتدنيةأقساطاأتصلبالتأم!!شركاتاومعصمأ.كبيرة

اشياضيةأخمارينايمارسونالذ"وأولئكالخصهـ،يتعاطون

منتظمة.بصورة

منرئيسيبشكلليعهايتماادخارخطط.السناهيات

تجع!!هيوأضقاعد.العددخ!!لتوفيرأضأم!ت،اشر!ساتقب!!

لوعهناكر.ومشظهمةثالتةدفعاتعلىيحص!!أصكها،ما

موتعنديتوقف،الحياةسناهيةيسمىأحشاهياتامن

الحصوا!منالأقساصااداتالحيادساهيةتم!شالمستفيد.

محددعددحا،أ!أواطستفيد،حياةمدةأثناءدفعاتعلى

يتسقماأنقماادستكليدماتصإدا.أطولأصهماأصسواتامن

إعصاأءشيأضأ!!تاصةشرشتستمر،المضمونةالدفعات

المستفيد.االأسرةالدفعات

جميعاتهـدادا،دخار1وسائاأنواعبعضتضمن

تسلماقبلالمستفيداماتفإذاالمستفيد.دفعثاالتىأجز،المبا

المتبقي.المبلغردفيجمصدفعهاسذياالمبلغاكام!!

علىمعايحصالأنشمخثم!!تحطالمشتركطالسناهية

أحدححماوفاةعمدومعا.أحمئماالدفريتبمأجدايةافي.دخل

دشعاتآ،عادةمنثماالحياغقيدعلى!يفاأأ!ذيافإن

رهاابت!طقي،المتغيرةالسناهياتوفاتها.أووفافحتىأق!

سا،رأأمواامشتمارآا.أامنالمستفيدالحماية

أ!لأداءخبعاأ!دفعاتاتختلف!والأ!عهما،افيمبدتياالادخار

ازدادت11،1ازدادكلماونظريا،.سهمالأسوقفي

!بر.أدفعاتعلىأسشفيداويحصلىالأسهمااأسعارأيضا

الخاصالصحىالتأمين

الدخولت!طفةك!!الصحييدشالتأ!ت

غيرهاوالأدويةواالختبر،فحوصو،والجراحة،للمستشفى

تقوملاعندماممها،جزءاأوالطبيةالصايةت!!اليفمن

الح!صمة،تملككثيرةبلادفي.ذلكبتوفيرالح!ضمة

الح!صمةوتوظف.أطبيةاوالخدماتالمستشفياتوتشغل

فيالمتبعهوهذارالمزقت!ت،أومنهماأثحابفنافيها،أسعاملينا

كتيرة.أخرىوبلادونيوزيلندا،وأيرأضداوكنداأستراليا

للأطباءالحكومةتدشع،الأوروبيةاالبلادمنعددوفي

فيو.أضاساأطعالجةألماليةاأخالمباالحاصةأسستشفياتوا

وتأ!تخاصةطبيةعنايةتوجدإنجلترا،متلأجلاد،العفر

الناسمعظمفلدى،ألمتحدةاالولاياتفيأما،صحي

حكوميةصحيةبرامجتوجدولكنخاص،صحيتأمين

المجخمع.منمحددةالصبقات

الفرديةببئالوتا!لهتالخاصةالتأمينشركاتتقومو

!حيلأم!!اصديهماالذينالناسمنحضيرو،والجماعية

كماعملهمابممكانفيجماعيةوثيقةأيضاتشملهماخاص!

الأطفالواالزوجةأيضاتشم!أنيم!شالجماعيةأ!ثيقةاأد

أصحياوالتأم!ت.التأمينصاحبعائلةمنوغيره!ا

ت!صاليفهلأنأغردية؟اأ!ثا!لة!امنتكلفةأق!الجماعى

منكثيرافإنذلكإلىبالإضافة.أقلوغيرهاالإدارية

منهاجزءاأوالأقساطكليدفعوناحملاأصحاب

أضفيهما.لمو

شركاتتقدم.الصحىللتأمينالأساسيةالأنواع

تأم!نأ:الصحيأضأميماتامنأنواعأرلعةالخاصحةأضأم!تا

تأم!ت2الجراحيةأطصاريف!اتآم!ت-2امستحتحنمىننمتمات

الطبيةالنفقاتتأمين4الحارحيةأ!ياداتامصاريفص

هـى.أ!ا

التأمينفيالمعروفةالأنوااصثرأ.المسلشفىنفقاتتأمين

الأياممنأحدديومياثابتةأصيال!تكاأضراهذا!وفر.الصحي

المستشفى.شيوالإقامةأمخرهشةات!ظأجم!اضغطية،سة

وخدمات،والأدويةوالأشعةالختبر،فحوص!أيضاوتشم!

تأمينيدشعوقد.أحملياتاغرفةاواستخداأض!هـيفرا

ش!ولفيأونقدااطستحقاتهذهالستشفىنفقات

مصروفل!ولمحددمبلغهيأخقدجةااطحفعةوا.خدمات

هي،خدمةشكلفيأدنفعةوا.اهستشفىفيمصوأوطبي
الخدمةقدمأسذياالصبيباأو،أسلمستشمفىمباشرةأطضا

ا!بية.11

أ!ذيا،الجراحأتعابيشم!!.الجراحيةالنففاتتأمين

الإجماليةالت!طفةالوتائة!معفمأتدفع.أحمليةابإجراءقام

عندماولكن.عليهوالمتعارفلأطعقواأصلحدالأتعابالهده

عليهالمؤمنالشخصع!فيجبأكثر،أتعاباالجراحأيصل!

الإضافية.أخ!طفةايدفعأن

يشملالتأم!!مننوع.الخارجيةالعياداتنفقاتتأمين

التيالجراحيةغيرأطخدماتالأ!ءاأيصلبهاالتيالنفقات

منزلفيأو،المستشفىفيأو،عياداتثمفيبهايقومون

الخبريةوالفحوصالأشعةنفقاتكذلكتشم!.المرلض

المستشفى.يدخللمالذيأ!ثيقة،الحام!!والتشخيصية

الطبىالتأمينأيضاالخارجيةأحياداتانفقاتتأم!!ويسمى

الطبيب.نفقاتتأمينأوالمنتظم

الباهظةالنفقاتيدفي.الكبرىالطبيةالنففاتنأمين

منالعديدوتدفع.حادثأوخطيرمرضعنالناتجة

الوثيقة.تشملهاالتيالنفقاتمن8%،0فق!أالوثائق

فإنذلالثإلىبالإضافة.أغرقابدفعأ!ثيقةاحاملويقوم

مبلغوهو،الزيادةأوالحسمحدلهاالطبيةالوثائقكل

شركةوتقوم.الوثيقةحاملسحملهألالامنمحدد

فيالمباإلموضححدودفيزيادةأيلدفعالتأم!!

الوثيقة.
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والمسؤولياتالممتلكاتعلىالتأمين

علىبالتأمينوالمؤسساتالأفرادمنعدديقوم

يوفر.الماليةالخسارةضدلحماسهاومسؤولياتهماعقاراتهم

تعرضحالةفيمباشراتعويضماالممتلكاتعلىالتأمين

نتيجةالفقدانأووالدمار،للتلفالوثيقةحاملممتلكات

.الإنسانفعلمنأوطبيعياالخويكونوقدللأخطار.

الحريقعليها:يؤمنالتيالطبيعيةالأخطاروتشمل

أطبأفعاتحدثالتيال!خطاروتشم!!.والزوابعوايلأعاصير

تكتبوقد.والحريهتقةأواالسياراتحوادث:الناس

مثل:الأخطاربعضولكنالخاطر.كللتشملالوثائق

مضمنة.تكونلاالذريقالتلوثالحرب

علىالتعويضمبلغالممتلكاتعلىالتأمهيئوثائقتحدد

الزيادةأوللحسماقابلمجلغفيهاالوثائقوكلالخسائر.

الذيالمبلغفإنكذلك.الوليقةحاملشحملهتقريبا،

الاسميةبالقيمةمحدداستردادهالوثيقةحامليستطيع

التعويضتحددالتيالوثائقمنالعديدوهناك.للوثيقة

استبدالتكلفةأي،للممتلكاتالفعليةأضقديةابالقيمة

الا!عتهلاك.ناقصاالممتدصات

ضدوالمؤسساتالأفرادا!لسؤوليةتأمينيشمل

جسديضررإلىأفعالهمأدتإذا،المحتملةالماليةالخسائر

.الاخرونيملكهاالتىللمتلكاتضررأو،للاخرين

يشكوأن،الأفعالهذهلمثليتعرضويستطئمن

بأنالمحكمةحكمتفإذا،المسؤولةالمؤسممةأوالشخص

بدفعتأمرهفقد،عليهالمدعىإهمالنتيجةكانحدثما

هذهمثلالمسؤوليةتأم!تفيدفع،للمدعيتعويضات

الوثيقة.حاملعنالدفاعنفقاتيدفيكما،التعويضات

خارجتسويتهاتتماانتيالمسؤوليةقضايامنالكثيروهناك

حاملمعالتأمينشركةتتفق،الحالاتهذهوفي.المحكمة

مبلغعلىالضرر،يدعيالذيوالشخصالوثيقة

ممتلكات،المسؤوليةتأمينيحميوهكذا.التعويضات

.مباشرةغيربطريقةالوثيقةحامل

التأمينوثائقمنعديدةأنواعاالتأمينشركاتتبيع

الرئيسيةالأنواعوتشملوالمسؤولياتالممتلكاتعلى

تأم!ت2-.المنازلملاكتأمين-أ:الفرديةللتغطية

كافيةتغطيةعلىالناسمعظمويحصل.السيارات

النوعين.بشراءوالمسؤوليةللممتلكات

الناجمةالخسائرضدالحمايةيوفر.المنمازلملاكتأمين

المنزلعلىالتأمينويمكن.ومحتوياتهبالمنزلالإضرارعن

الذينالأشخاصبإم!صان.مستقلةبطريقةوالمحتويات

فقطتحمىالتيالوثائقضعراءمعكنيةمنازليستأجرون

والمستأجرينالمنازلملاكوثا!!وتعد.الشخصيةممتلكاتهم

للمتلكاتالحمايةتوفرأنهايعنيمما،شاملةوثائق

الوثائقوتسمىالأخطار.منعدداوتشمل،والمسؤوليات

.المتعددةالأخطارعلىالتأمينأيضاالشاملة

منالناتجةالخسائرمنالحمايةالمنازلملاكتأمينيوفر

المتعمد،التخريبالأعاصير،الحريهت،:مثلالأخطار

تسببهاالتيوالأضرارالشغب،الانفجارات،السرقة

تشملولا.المركباتمنوغيرهاوالطائراتالسيارات

الزل!زلتسببهاالتيال!ضرارالمخازلملاكوثائق

الأخطار،لهذهالتأمينيةالتغطيةأنمنبالرغم،والفيضانات

يم!شلاالتيالأخطارومن.مستقلةبصورةشراؤهايمكن

والإشعاعالحروبمنهاالممتلكاتلحمايةتأمينشراء

.الذري

بعضلتغطةالمطلوبالمبلغالمنازلملاكوثائقتحدد

المعدنية،العملات،الماليةأصشداتاالنقد،:مثلالعناصر

ويقوموالفراء.،الأسلحة،الفضيةالأواني،المجوهرات

هذهتأمينفييرغبونالذينالممتلكاتأصحابمنالعديد

ملاكلوثائقإضافيةتغطيةبشراء،بالكاملالمقتنيات

.المنازل

تزويدهاالوثيقةحاملمنالتأمينشمركةتطلبقد

عليهاوقعالتيأو،المفقودةالممتلكاتوقيمة،ملكيتهبدليل

علىيتع!تالسببولهذا.التعويضتدفعأنقبلالضرر

القوائم،:مثلملكيتهيثبتمايهأوليكونأنالوثيقةحامل

الصورأوالممتلكاتتقويمووثائقأجيعاوإيصالات

خزانةفيالوثائقبهذهالاحتفاظويجبمنها.المستنسحة

.المنزلخار!مأمونمكانأو

منالوثائقحاممالمنازللملاكالمسؤوليةتأم!تيحمي

استخدامهاو،وجودهأثناءزائرمنتحدثقدالتيالأضرار

حاملعلىدعوىرفعتإذاوحتى.الوثيقةحاملممتلكات

جميعتدفعالتأمينشركةفإن،مسؤوليتهتثبتولمالوثيقة

القانونية.المصاريف

الممتلكاتتأمينأنواعأكثرمنيعد.السياراتتأمين

أنواعأهممنوهو.شراؤهيمكنالذي،والمسؤوليات

التيللممتلكاتوالأضرارالحوادثلخطورةنظراالتأمين

عنقانونامسؤولونفالسائقون.السياراتحوادثمنتنتجع

يرتكبونها.التيالحوادثعنالناجمةالتكاليفجميع

الخسائرضدالوثيقةحاملالسيارةعلىالتأمينويحمى

حالةفيالتعويضيوفرأنهكما.الحوادثعنالناتحةالمالية

تحطمهاأوللشغبتعرضهاأو،الوثيقةحاملسيارةسرقة

الطبيعية.الكوارثأوالعواصفبفعلأوحادثفي

فإن،المنازلملاكلتأمينبالنسبةالحالهووكما

حمايةتوفرماوغالبا،شاملةاسمياراتتأمينوثائقمعظم

نوعحمسبالمنافعوتختلف.والمسؤوليةللممت!!ات
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تأمين:أخأم!تاهذامننوعانهناكوعموما،الوثيقة

أطرفاتأم!تيحمي.الشاملوالتأمينالثالثالطرف

التي،السياراتحوادثحالةفيأ!ثيقةاحامليالثالث

وأللغيرأضرارعنهاينتجواكتيعنها،ليتمسؤريكونون

فيأ!سائق!تالجميعإجباريالنوعوهذا.للممتلكات

أما.شثيرةأخرىوبلادلياوبريصدإونيوريلندا،أ!شراليا،

الأضراراصتأضاتجةاجمئالخساءسفيدفعالشاملالتأمين

صذأسكو،الأحرىاأحسيارةاأوالوثيقةحامللسيارة

اشوابغ.روالفيضانواكسرقةالحريهتع!أضاتجةاالخسائر

وا،أطحسبمحدلهاأحتحاملاالتأم!توثائقك!!وتقريبا

الوثيقةحاملتعوضلاالتأم!تضركةفإنولهذاالزيادة

القليلة.الخسائرعن

التأمينصناعة

دولاقتساد!اتفيمهما!ادرالتأم!تحاتشرديتؤ

أرروأ!،اانهدهالاقتصاديالا!ششرارفيتسهمافهيبمعديدة

الحسائرصوالمؤسحاتالأضادتعويضية!طعنوذأك

بامشثمارالتأم!!شرحصاتوتقوم.بهمتلحه!قداكتي،أجةالما

و!شداتوالرهنالماليةأصسداتواالأ!عهمافيطائلةمبهالغ

.إيراداتتحققالتيالمؤسساتمنالعديدفيالحكومة

أغروض!اتسديدضمانفيالتأمينشركاتتساعدكذلك

ويمكن.أمحامةاالأعمالواالتجاريةالمشروعات!اكمال

الحصولأوجديدعملبدءمخاطرمنيقللواأنللناس!

وهكذا.التأمينتمراءطريقعنجديدةممتلكاتعلى

.الخدماترالسلعإنتاجزيادةفيالتأمينصناعةتساعد

ش!س!!فيحصبيرةأخمباتدفعالتأمينشركاتفإنوأخيرا

وفي.أحاملينامنعددبامستخدامتقومكما،ضرائب

أرباعثلاثةشترد.اشئيسيةالأعمالامنالتأمينيعدبريطانيا

ظلتوقد.الحارجمنالبريطانيةالتأمينصناعةأعمال

للتأمين.رئيسيامركزاطويلةلفترةلندنمدينة

أكأم!تاحاتشرمعظم.التأمينشركطتأنواع

يملك.مشاركةتأمينشركاتأو،مساهمةشركات

أسديناالأسهمااأصحابالمساهمةالتأميرلثمركات

شركاتويملك.الشركةتحققهاالتيالأرباحيتقا!ممون

تحققهاالتيالأرباحاوتعاد.الوثائقحاملوالمشاركةالتأمين

تستخدماو،الأسهمكأرباحالوثائقلحامليالشركة

مستقبلا.يدشعونهاالتيالأقساطمنللتقليل

التأمينشركاتالأخرىاالتأ!نكاتشرأنواومن

شركاتوتسمى.الفرديةالتأمينوشركاتالتعاوني

وهي،المشتركةالمنفعةجمعياتأيضاالتعاونيالتأم!ت

تملكهانقابيةأومهنيةأوأخويةلجماعاتمؤسسات

الأخويةالتأمينشركاتأما.المجموعةلصالحوتديرها

وتعد.معينحطرضدللتأم!!تجمعواأفرادمؤسساتفتمث!

انظر:.أصوعاهذامنمنظمةأهمدندنفيلويدزمؤسسة

.لويدز

تفتقدالغربيةالمجتمعات.الإسلامفىالتكافل

والتعاضد،التكافلانتشارعلىتساعداكتيأضشريعاتا

سعيايسعونفهملذانفعا،يهـالجالبةاطساعداتوأ!تآزر،وا

الأخطارتجنبهمأنيمكنأنهانكأرتفمأالأستحداثحتيتا

مجتمعاتهم،فيالت!صاف!!وحودعدمعنتنج!اأضيا

منففيهالإسلامأما.الختلفةالتأم!تنظمفاستحدتوا

والفقراءالضعفاءيحميماالت!صافليةأصظمواالتشريعات

،والزكاةالميراث:النظمتلكومن،الحاجاتوأصحاب

قال.الإمعلامفيالتكافلنظامقوامتعدالتي،أ!سدقاتار

وأشارهكذا(الجنةفىاليتيموكافل)أناعثثكر:الرسول

بنعمرأنويروى.اجحاريارواه.والوسص!إلالسبابة

شيخ،سائلوعليهقومببابمرعنه،القهرضيالخفاب

خلفه،منعضدهفضرب،يسألأجصر،اصفيفشبير

فما:قال،يهودي:فقالأنت؟احصتاباأهلىأيص:أوهضا

والسن-والحاجةالجزيةا!أسأ:أ!قاأرى؟ماإلىألحأك

منلشيءفجاءه،منزلهإلىبهوذهب،ليدهعمرفأخذ

هذاانظر:فقالالمالبيتحازنإلىأرس!!ثم،المنزأ!

عندنخذلهث!اشعبيبتهأك!ناإنأنصفناهمافوالله،وأمثاله

أ!رم.ا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المتعحدالحرقاصحياللتمام!!القومياكمرخامع

الحريقضدالتأم!!علاماتاحةاصصااا

ل!الةاأخعتدياثاضأسا

لويدرطيكوا!ص!احتأا

الوطيةال!كححةمصلحةإسلامااديأض!صاش!!ا

المسويالمعالت!ا!مداقةاحمعية

الموفموعصرعنا

الحياةعلىالتأمين

الحياةعلىللتأم!!اشئيسيةال!دواعأ

الحياةع!اطتأميرأحرىألواع-!

الأسهبماأرلا!ا-خ!

الأقسا!أاحتساتيتمسيصد

احساهياتاهـ-

الخام!المحيمينالة

ا!كمحياللتأم!!ا،ساسيةاالأ!ا-أ

والمسؤولياتالممتلكاتعلىالتأمين

الاراما،ككأم!--أ

لسياراتاتأم!!-ب

التأمينعشاعة

اخأم!!اشركاتأ!اع

ال!سلامىالت!سادط!
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إنجدترافيمرةأولاستخدممصطدحالتعهديالتأمين

باسعمأيضاويعرف.الميلاديعشرالسابعالقرنفي

ألعمماءهميكتبونعليهمالمؤمنالفمامنونوكان.الضمان

وحمولتها.السفينةلتغطيةالمقترحةالتأمينعقودأسفل

منجزءلتحملاصعتعدادهمإلىيشيرونبهذاوكانوا

.الخاطرة

يسمىقسمهذهأيامنافيتأمينشركةكلوفي

يتعين.المؤسةنجاحفيبارزدوردهالتعهدي،التأمين

أقساطمعدلاتيحددواأنالتعهديالتأمينخبراءعلى

،كماالتأمين)وثائق(سنداتمنالختلفةللأنواعالتأمين

المحتملةالخاطرةودرجةكميةيحددواأنعليهميتعين

سند.لكل

التأمينطلباتكلبفحصأيضاالضامنونويقوم

منالعديدتحملمنالشركةوحمايةالسيئةالخاطرلاتقاء

يكتشفقد،المثالسبيلوعلىالخاطر.منالمتكررةالأنواع

مشبوهةحرائقعدةأنالحريقضدالتعهديالتأمينضامن

ذلكعلىوبناء.عليهالتأمينيرادمبنىفيحدثتقد

سيئة.الخاطرأنالضامنيقررالاكتشاف

معنىالتعهديالتأمينلمصطلحيكون،المالعالموفى

الاتفاقأو،شركةمنحصةلشراءالاتفاقيعنيفهوآخر.

سند.عائدلشراء

لويدز.،التأمين:أيضاانظر

الحاص(؟الصحى)التأمينالتأمينانظر:.الصحيالتأمين

المنطمة(.الصحية)اشعايةالطب

عدى)التأمينالاستثمارانظر:.الحداةعلىالتأمدن

(.الحياةعلى)التأمينالتأمين(بمالحياة

مبلغبومماطةالصفقاتتبادلعمليةالماليالتأمين

شمراءأجلمنللوسطاءالمستثمرونيعطيهالذيالتأمين

حالةفيالوسطاءيحميالتأمينومبلغ،الماليةالأسهم

الاسهم.تلكشراءبعدلأموالهمالمستثمرينخسارة

تلكشراءسعربينالفرقالمبلغهذايشملأنويجا

البنكمناقتراضهللوصعطاءيمكنالذيالمبلغوبينالأسعهم

تنجماقدممكنةخسائرأيةيشملالذيالمبلغإلىبالإضافة

الألمحهم.أسعارفيالسريعالتغيرمن

،المتحدةالممدكةفيحكوميبرنامجالوطئيالتأمين

دخلهافقدتأسرةلايماليادعمايقدمأيرلنداوجمهورية

الأموالوتأتيتقاعد.أوترملأومرضأوبطالةبعسبب

يدفعهاالتيالمنظمةالاشتراكاتمنالماليةالإعاناتلدفع

اتفاقمثلا،و!!وقدأيضا.العملوأربابالعاملينجميع

لأبناءمعاشاتلدفعأيرلنداوجمهوريةالمتحدةالمملكةبين

سنةالوطنيالتأمينبرنامجإدخالتموقد.البلدينكلا

أم.119

الضمانمصلحة،البرنامجتديربريطانيا،في

المؤلسساتمنمئاتعدةعلىوتشرف،الاجتماعي

بدفعيقومالمرتباتمتلقيإلىبالإضافة.المحلية

لديهمالذينالعاملإنوغيرالأحرارالعاملونالاشتراكات

منجزءيذهبمعينا.حداتفوقسنويةدخلمصادر

يساعدالذيالعملحوادثبرنامجإلىاشتراككل

مهنية.أمراضأوعرضيةبأضرارالمصابينالعمال

التأميناتصندوقيتلقى،الاشتراكاتإلىبالإضافة

الامشثمارات.فوائدوإيراداتالدولةخزينةمنمدفوعا

يشملهمالذينلهؤلاءسنويامجزيةمبالغالصندوقينفق

البرنامق

نظامعبراشتراكاتهمالبرنامجفيالمشتركونيدفع

من،الوطنيالتأميناشتراكالعملأربابفيهيسحب

اششراكاتهمالأحرارالعمالويقدم،عمالهممرتبات

.مباشرة

مصلحةالوطنيالتأمينتدير.الشماليةأيرلندافي

بريطانيا.نظاميشبهفهوالنظامأما،الاجتماعيةالخدمات

الاجتماعيةالرعايةمصلحةتديرأيرلندا.جمهوريةفي

العضويةأنكير.البريطانيالنظاميشبهوطنيبرناملأمين

منأكثريكسبونالذينلأولئكإلزاميةليستالبرنامجفي

لهنتدفعزواجمنحةالمشاركاتوتتلقىسنويا.معينمبين

عنالتعطلمقابلإضافيةتعويضاتالبناؤونويمنحنقدا.

الطقس.رداءةبسببالعول

ماليزيسياسي(.-أم)919دحونقشيظن

فىأداهالذيالدوربسببالمعارضةسيدسمىمشهور

.الماليزيالبرلمان

فيطبيباوتخرجلامبوركوالافيخونتشىتانولد

إلىوانضملامبوركوالافيطبيةعيادةوافتتح.سنغافورة

إلىالمنحازغيرماليزيافيالرئيسيالحزب،العمالحزب

عضواأم649سنةتانوانتخب.محددةعرقيةمجموعة

سنةالاشحتراكيةالجبهةتفككتوعندما.البرلمانفيعماليا

العسياسةمعتركمنالعمالحزبانسحبأم669

جراكانصغيرةمجموعةمعتانوكون.الد!متورية

.أم689مشة(الماليزيالشعب)حركةماليزياراكيات

تانوتركها،متعارضةمجموعاتإلىالحزبهذاوانقسم

مشة(الاجتماعيةالعدالة)حزبالبكماسليؤلسه!

.ام769فيصحتهسعوءبسببمنهواستقال.أم079

.أم819سنةأجكماساوحل
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نيسيإندرشيوعيأم(.466-أم8!)6طلاول!ظ

عنالالحمتقلالأج!منللادهنضالفيمهمادوراأدى

الهوأخدي.الحكما

حصانو.ة!عومص!إفي،منائح!!الاوفيمالاكاتانلدو

أطلهتأم،129!شةوفيإبراهمسوطانالحقيقياسمه

،م1391!نةوأرسلىصا.ا،ماتانجلارلقبأبواهعليه

أحتسيوعية.لااسرأوهناكوهوأخدا،شيا!الياالتعليملمواصحلة

عماو1ء،د61عامفيكيسياإلدرإلىماا،كاتانعاد

اهـهـكةفيرئيسيةشحصيةيصبحأنقب!!مدرسا

أبعده،أم229عاملإهـهـابتاليدهنتيجةر.الشيوعية

وهناكهوأضدا.إلىشرجعالهوأصديالاستعماريالحكما

الشيوعي!!،قائمةفيتالثاص!شحاأجرلمانيةاالانتحاباتدخل

بمقعد.أطفوزأممافيةااتا!لأصوعلىالحصولفيفشلأعحه

لحضورمو!ح!صإلى،أم229عامفيبعدشيماسافروقد

عالمية-شيوعيةمنظهمة-اشابللشيوعيةالعالميالمؤتمر

ا!هـبخصصأعارضر،أم269عاموشي.لجاوهمندوبا

اررهـ!.قاطعو،جمتورةأطقيامالإندونيسيالشيوعي

أ!لب!!،زاا!-ت،افيممنة02نحومالاكاتانقضى

أسماءاستحدموشخصيتهأخفىحيث،أخرىوبلاد

.مستعارة

أجابانياال!حتلالخلاا!أم،449سعنةجاوهإكطرجع

عامشياليالانيالا!عتسلامولعد،شخصيتهيخفيظلل!صه

نفوذاواكتحسبشحصيتهع!مالاكاتانكشفأم،645

وألقيإندونيسيا.ا!متقلالأجلمنال!!اححلالسريعا

،أم489عامفي!راحهأطلة!لكن،وسجنعليهالقبض

احشة،اتلكفيماديرفيالفاشلةأحثميوعيةاالثورةولعد

بالمقاومةنادىر،ا،شتراكية1كةالحرزعامةمالا!طتانتولى

أضحماا،م4661سنةفبرايروفيالهوأضديين.ضدالكاملة

الإندونيسييناالجنودمنبمجموعةالجيمقمنوحدةومعه

القبفرألقيقدو.لإندونيسيارئيسأوللسوكارلوالمؤيدين

.وأعدممال!كاتانعلى

إثيوبيا.غربيشمالفيتقعتانابحيرة.لحيرةلائا،

تسانا.با!عمكذأ!كتسمى

أجماي،نهرأو،الأزرقالنيللمياهالرئيسيالمصدرتعتبر

نهرافدروأحديشكلو،السودانأراضيعبريجريالدي

تانابحيرةمياهأ!كمفاءالأسمابهداالأزرثاالني!سمي.النيل

عنأم682اهـعفا!علىأجحيرةاتقع.الغرينمنوخلوها

ك!ا.71عرضعهارح-ا76طولهاويبلغأجحر،اسماتمستوى

شعبيةتكتمس!أي!تينيةاأمر!صامنرقصةأولاوللجو

قاعةداح!تؤدىبطيئةرقصةوالتانجو.كبيرةعالمية

وينطلق.منتفمأغيرإيقاعمع!مرعتهانسبة،الرقص

ويبدلانالخطواتمنأنماطخالألمربرشاقةاشوجان

يستهلانث!اسريعةقصيرةبأخرىأجطيئةاالطويلةالخطهوات

التانجوتسمىالرقصةهذهموسيقىر.متقنةوقفاتفجأة

حدا.مثيرةوهىأيضا،

فيبدأقديكونلربماهذاوقتنافيثالمعروأضاتجواو

منعناصروتشملالميلونجاتسمىأرجنتيميةرقحمةش!صا

الأمربدايةوفي.أمموبيةاونيراأسبانيا،صتالأندخسياأصا!وا

أحبواالناسدعضلكنر،لائقغيريعتبأضانجواكان

ش!!لالىالرقصةعدلواأنهمدرحة11ءوالالقااتالخموأ

01ءعما!!ء

عامالمتحدةالولاياتفيأخانجواشاعوقدقبولا.أ!ضر

مشهورفريقوهوكاس!!وإيريفيرنونبوساطة،أم219

وباريس.لندنفيأيضاأصمئشائعاوقدالقاعةرقصرفي

فصيدةإدىتنتميحمضيةثمرةالحامصالتالجور

خلالمنعليهاويتحص!!.الوسفى:انف!إ.اليوسفي

تعرفولا.والبرتقالأضغريناحبةب!تأضهجيياأطتماا

عندماإلا،قاطعةبصفةالحامضرأطتانجوراشتجةا!سا،ا،تا

مراقبةتحتتلقئزراعيإرامحنتاجاأخمراتات!صن

التانجورأنواعأهمب!تمنوالعسلالهيكلوطنجال.جيدة

.اليومتزرعاشتيالحامض

بإنجلترا،!ريفيمحلىح!صمذاتمقاطعةردجتاللى

تشملكما.ووايتلفوورأضجاموأ!سستدكاترهاموتشم!

ولنجفيلددليوس،شريدريكدفنحيث،في!لمبعه!أيضا،

)00075سم!!انهاعددويبا!سباقدها.بحلقةألمشهورةا

ويعم!!تاندردجفيلمدنعمالمنأحديدايعيعمثو.نسمة

وفيالألبانامزارعوالزراعةفينالآحررالمقاطعةس!!ان

المروحيةللطائراتمنتجةشركةهناكو.الحفيفةالصناعات

وهووايالبلجرمسويمرأحميا.ثزامررده!!مطارمنتتخذ

عبرالسريعان25إمأوا23إماتوطريقاطويلمشاةممر

تاندردج.مقاطعة

رسامأم(.379)9185أوساواهنريتانر،

التا!عالقرنمنالثمانينياتأوائ!!فيتتلمذأ!عود،أمري!ي

فيإيكنستوماسالمشهورأغنانايدعلىالميلاديعحتمر

علىتانرإيكنسضعحعوقدفلادلفيا.فيلنسلفانياأكاديمية

احترافية.يقةبص!إاشسما

إيكنسأسلوبتأثيرالأولىاتادأ!أعماتع!صسر

بسببالأمرلادئفيالشهرةتانرحازوقد.الواقعي

أعمالهأفضليكونولربما.المزارعفيأحعحودالحياةتصويره

نجو.ابىعلىدرسهوالفكرةهذهعنالمعبرةالمبكرة



قضايامعالف!انتعاطفتعكصلوحةتانر.للظنالبانجوعلىدرس

أواخرالتحدةالولاياتحوليأساءم!السودلحياةمعالحتهعندالسود

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

لمواصلةأوروبا،إلىتانرانتقل،أم198عاموفي

فيعاصرهالذيالعنصريالتحاملمنوللهرب،دراساته

صورايرسموأخذ،لاريسفىوامعتقر.المتحدةالولايات

الرسامتأثيرالأعمالهذهوتعكس.دينيمضمونذات

بينالمثيروالتباينالدافئةالزاهيةبألوانهارمبرانتالهولندي

والقاتمة.المضيئةالمساحات

المتحدةبالولاياتبنسلفانيا،،بتسبيرجفيتانرولد

باريس.فيومات،الأمريكية

يسمىمعدنمنتشكيلةيمثلكريمحجراولدراست

وعند،الألوانثلاثيةالتانزانيتوبلورات.الزوسيت

إلىغامقإلىأزرقمنلونهيتغيرالكريمالحجرتقليب

الصمفرة.إلىضاربأخضرإلىأرجواني

تصئالتانزانيتبلوراتعلىالحرارةتسليطوعند

فإنولهذارواجا،الأكثرهوالأزرقوال!ون.فقطزرقاء

إلىالتانزانيتويقطع.يعالبالحرارةالتانزانيتغالبية

كا،مصقولةمستويةعديدةسطوحذاتكريمةأحجار

93ةسرأ،نغتا

الكريمةالأحجاروتستخدمللضوء.العاكسةخاصيتهيؤكد

.والأقراطوالقلائد،الخواتممثل،الحليفي

تنزانيافيأم،679سنةالتانزانيتاكتشافتموقد

المعروفالوحيدالمصدرهيوتنزانياباسمها.سميالتي

الأحجارفإنمحدود،منهالمعروضولأن.للتانزانيت

الثمن.غاليةمنهأعريمةا

الذينالحكاممنسلسلةتانغأممرة.أسرة،تالع

كثيرويعد.م709سنةإلى618سنةمنالصينحكموا

العصرالأسرةهذهفيهاحكمتالتيالمرحلةالمؤرخينمن

عاصمتهاأصبحتإذ.الصينيةالحضارةفيالذهبي

فيالعظمىالثقافيةالمراكزأحد(الآن)زيانتشانغأن

الصينيةالتجاريةالمراكزوإلىإليهاتوافدفقد.العالم

،دبخبههتمدنيونوزعماءوعلماءوشعراءفنانونالساحلية

ال!قطار.مختلفمن

حكومةفيهاوأسسوا،الصينتانغحكاموحد

الرئيسيين.موظفيهمبعنايةوانتقواقويةمركزيةعسكرية

بمثابةأعضاؤهليكونوزراءمجلستانغأباطرةأنشأكما

الأباطرةكانفقد،ذلكإلىوإضافة.لهممستشارين

أنشطةليفحصعواالصينولاياتإلىمفتشينيوفدون

أيضا،التجارةتانغحكاموشجع.المحليينالحكام

ازدهارعليهقابمالذي،المتينالأساسفأصبحت

والأقمشةوالارزوالخزفالعقية!فكان.الإمبراطورية

،الأخرىالصينيةوالمنتجاتوالشايوالتوابلالحريرية

امتدادعلىوأوروباالأومعطوالشرقالهندإلىتتدفق

تانغ.أباطرةافتتحهاالتي،التجاريةالوق

أسلوبالصينيوناخترع،تانغحكمفترةوخلال

بأيديالنسخمحلماحلمعرعانالذيبالقوالبالطباعة

الصينيونأنتج،م868عاموفي.الصينيينالبوذدينالنساخ

العالمفيكتابأولوهو.الماسيةالحكممجموعةكتاب

بالقوالب.الطاعةبأسلوبيطع

فياصإلىتانغأسرةجاءت.الأسرةع!عود

إلىم958منالصينح!صمتالتيسعوي،أسرةأعقاب

سوي،بإمبراطورالأرستقراطييوانليأطاحإذم،618

وجعل.يوانلىانظر:.تانغأسرةمنحاكمأولوأصبح

تشانغأنوتعني.الصينغربيشممالفيتشانغانعاصمته

حربفيوقعتماسرعانالصينأنإلا،الدائمالسلام

صفوففيالسلطةحولصراعنشبكمامزقتها،أهلية

بتسليمم،627عاميوانليقاموهكذاالنبلاء.طبقة

تائتاياسملنفسهاتخذالذي،شيمينليابنهإلىالحكما

أحدوأصبع،سنة22تسونغتايح!3وقد.تسونغ

الصيني.التاريخفيالكبارالأباطرة

د
وو

؟فيبين!ه!عمس*!

كا
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جميععلىقضىحيثقويازعيماتسونغتايشان

رية،أص!صا!حيا،دوأ!ةمعتحالفاوأقامأحرشاعلىمنافسيه

أخفععت.كذلكالصينشمافيمنالأتراكاالبدروطرد

طرقابذلكوافتتح،وتركستانالتيبتمنأجزاءحيوشه

ولم.الوسطىرآممياأ!ندارالصينب!تترلصأبريةتجارية

الإمبراطوريةأحصيرااكثراءالتجاريةقال!هذهتجلح!

فقدأيضا.أصدينيارأخقافياأضبادلاشجعتب!!فحعسب

أسدخوللريةبوابةآغيررللمنصري!أصطرقاهذهوفرت

ائهعند.ازيارةأصينييراأطبوذل!بأتاحتكما،الص!ت

أعلياتافبنى،الإمبراطوريةإدارةتاؤبنظيماأعاد

الحكومةموظفياختيارفيلهعونمصدرلتكون

الديانةهيكانتأجوذيةاأرمنالرغ!اوعلىوتدريبهما.

منالعديدأنأدركتسونغتايأنإلاالبلاد،فيالرئيسية

برنامجهتنفيذفي!ساعدوهأنيمكن!!انأسذيناالصمينيين

منكثيراع!تفقدهذاعلىر.الكونفوشيةأتباعمنكانوا

مته.ح!ففيعليامناصبشيال!صدفوشمي!ت

إلا!!هـاطورا.تسونغغاوتانغأص!ت،م646عامفير

علىأتامستوماسرعانووالإمبراطورةازوجتهأن

أصمالدياللهليخلفه،م683!شةتسونغوتوشى.الحكومة

ووال!مبراطورةاصلتوإذ،بال!سمإمبراطوراإلاي!ش

فيالكباراشعماءثانيةوأصبحتالحكومةعلىالسيوة

تانغ.أسرة

فقد.كبيرةبمهارةالصعينووالإمبراطورةحكصت

وحازتاشفيعةالحكوميةالمناصبفيقديرينوزراءعينت

حافظتكماوموظفيها،مستشاريهاجانبمنالتامالولاء

أسرةبهاتمتعتالتىالعاليةالسمعةعلىووالإمبراطورة

أصعمياسية.األمعيتهالسببالخارجفيتانغ

أطبوذيةكبيرةمحاباةالإمبراطورةاظهرتكذلك

السابالقرنأواخروخلال.والآدابالفنونوشجعت

ناإلا.تركستانمنالصينيينأضيبتاطرد،الميلادي

وا!حتردتالمنطقةهذهإنىحيوشهاأرسلتالإمبراطورة

التجاريةالصينطرتحمايةأج!!منتانغأ!عرةإقليم

.هناك

حفيد،تسونغروانتانغتولى.الوسطىالسنوات

زوانوكان.لامأ2عامفياللإمبراطوريةعركلقال!مبراطورة

قادةظرلةاخرهوافغمينغبامعماأيضايعرفتسوئالذي

أفرزت،حكمهفترةفخلال،تانغأسرةمنحكمواكبار

فيأحصيرين،االشاعرينمث!!وشعرائهافنانيهاألثمهرالصين

ودفو.بو،

تطويرشملتفقدالاقتصاديةتسونغزوانبرامجأما

ثروةفيمازادوهويانجتسيواديفيجديدةزراعيةمناطة!

عظيمة.زيادةالصين

فينفوذهاذروةإلى،م747عامشيالصكيئوصلت

وكشمير،باكترياتانغألحمرةجيوشغزتإذ،أمخربيةاآسميا

لمواجهةش!سلقدكانالتيبتمععربياتحالفاوهزمت

فينعتمبتثورةأنإلا.الوسطىآمميافيأ!م!!احلفاء

الصينطرقإغلاقفيتسببتم751!شةتركستان

قدتسونغزوانكان.سطالأرانشرتإلىالمؤديةأضجاريةا

ابنهزوجةفيهتحكمتماسرعانو.عمرهمنأصست!!ازتجار

لوضعانآنالماكرالمنشورييأسسم!اش!االحايع!توجعلته

علىلوشانآنتمرد،م755عاموصي.الملكيالبلا!أفي

لفترةواحتلهاتشانغأنالعاصمةعلىواستولىتسونغ

العرشعنتسونغزوانتنازل،م756عاموفي.وجيزة

مؤلفةمجموعةتمكنتم،766عاموفيسوتسونغ.للابنه

نآبجيوشالهزيمةإلحاقمنوأجانبصينيينجنودمن

فيالعسكريينوالحكامالجيعشقادةأنإلا،المتمردةلوشان

التمرد،خلالسلطاتهممنزادراقدكانواالولايات

إلىوبالإضافة.المركزيةالح!صمةسلصةأبدأسكفأضعفوا

فيقويةمملكةإطارفيتوحدتقداستيبتاصالت،ذأطث

آنمعبحربهمشغولأسوتسونغشيهسادأسدياأ!قتا

الصيندغزوالتيبتيةالقواتقامت،م763عامشير.لوشان

شمالفيالتيبتيينمعقتالحالفيتانغأسرةبذلكجاعلة

هذازادوقد.ممنة08نحوالقتالوالمشمرالصينغربي

تانغ.أسرةضعف!منالطوللالصراع

ا!و!يئوبالحصست.كمةالحطالأسرةسقوط

و766مابينالفترةفيللصينمتاعبأ!لاياتافيوالثورات

ازدهار،حالةفيتانغأ!عرةاسعتمرتوممذا،.م868

الذيالجديدأضرائبانظامبسببكبيربشكلوذلك

بدفعمطالبينالسابة!فيالصينيمنكانفقد.أوجدته

كفاءةأكثرفكانالجديد،أضظاماأماعينا.أوسخرة،ضرائبهم

متزايد.بدخلالح!صمةيمدكان،كماأغديماالنظاممن

أخرىقويةعسكريةثورةنشبتم،868عاموفي

بقيادةم،881!عنةأ!لاحوناتمردكما،تانغأسرةضد

أخذكذلك.تشانغأنأحاصمةاعلىوامشولواهوابتشاو،

عناستقلالهميعلنونالآخرإثرواحداالولاياتحكام

المركزية.تانغأ!رةحكومة

تاب.أسعرةحكمانتهى،!م.7!شةوفيوأحيرا،

الصينعلىسونجأسرةسيطرتأنوإلى،أصسنةاتلكومنذ

تعمرت!شل!اعسكريةأسرالبلادحكصتم،066سنة

طويلا.

المين.أيضا:انظر

-8511:الوسطىالقرود)فترةالأدب،اليابانى:انظر.تافكا

أم(.587
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قديمةجزائريةمدينة.تيهرتأيضاوتسمىتاهرت

القاضيأسسهاالتيالرستميةللدولةعاصمةكانت

الثامن،الهجريالثانيالقرنفيرستمبنعبدالرحمن

تجمارت.الانعليهاويطلق،الميلادي

دولتهمالخوارجأس!،م777هـ،061سنةوفي

تاهرتمدينةمنمتخذينالأولمسطالمغربمنجزءعلى

الفارسيرستمبنعبدالرحمناختارواوقدلها،عاصمة

عهدهفيالبلادوعرفتحسنةسيرةفسارلهمإماماالأصل

أميةبنيمعحسنةعلاقاتوأقامتوازدهارا،اممتقرارا

تمكنحتىكثيراعليههوماعلىالحالوظل،بالأندلس

هـ،792سنةواحتلالهاتاهرتعلىالتغلبمنالفاطميون

إفريقيامنمختلفةمناطقفىالخوارجفتفرقم،909

ال!وسط.والمغرب

)الدولةتاريخالجزائر،،الدولة،الرستمية:أيضاانظر

.(الرستمية

مشهورة،الجنوبيالهادئالمحيطفيجزيرةتاهيثي

بولينيزياجزرأكبروهي.الاستوائيومناخهابجمالها

منشكونالبحاروراءفيمافرنسيإقليموهي،الفرنسية

المجف.جزرمنواحدةوتاهيتيالجزر.منمجموعة

وهي.لتاهيتيالرئيسيوالميناءالمدنأكبربابيتيومدينة

الفرنسية.بولينيزياعاصمةأيضا

الممتوائيافردوساباعتبارهاعالميةشهرةتاهيتياكتسبت

زارواالذينوالكتابالفنانينمنالعديدأعمالخلالمن

بولالفرنسىالفنانصوروقدفيها.عاشواأوالجزيرة

العديدفيالهادئوجوهاالساحرتاهيتيجمالجوجان

هيرلمانمثلال!صابمنعددووصفها.الرسوماتمن

لوسوروبرتالمتحدةالولاياتمنمشنروجيمسملفل،

هذهمثلساعدتوقدرائعا.وصفاأسكتلندامنستيفنسن

اسمياح.لدىمحببةتاهيتيجعلفيالأعمال

وتحيطتقريبا.2كمأ).04تاهيتيمساحةتبلغ

ضيقةطويلةمساحةوتقع.متكسرةمرجانيةشعببالجزيرة

يعيشحيثالساحلبمحاذاةالخصبةالمسطحةأرضهامن

غيرفجبليةالجزيرةفيالداخليةالمناطقأما.السكانمعظم

تشكيلفىالغزيرةالأمطارسقوطويساعدتقريبا.مأهولة

الرائعة.والشلالاتالجريانسريعةالجداولمنالعديد

الهندجوزأشجارتشمل،جميلةنباتاتوبالجزيرة

.والبابايوالبرتقالوالموز

وغالبيتهمتاهيتيفيتقريبانسمة000.021ويعيش

البولينيزيينمنمختلطةسلالةمنأوالبولينيزيينمن

منوقليلالصينينمنآلافبضعةوفيها.والأوروبيين

ال!وروبيين.

حولها،أوبابيتىفيالتاهيتيينمنالعديديعيش

اقتصادعمادتعدالتي،السياحةقطاعفيويعملون

التجزئةتجارةعلىالصينيونتاهيتيسكانويهيمن.الجزيرة

الريفيةالمناطقفيالناسويفلح.الجزيرةفيوالشحن

ويزرع.الأسماكصيدصناعةفىيعملونأو،الأرض

.الخاصلاستخدامهموالياموالقلقاسالخبزثمرةالفلاحون

الجافالهندجوزلبمنصغيرةكمياتوينتجون

للتصدير.والفانيليا

المحيطفيحزيرةتاهيتي

والجزيرة،الحنوليالهادئ

فردوسبألها!شهورة

لالي!و،شاطئ.ا!عتوائى

تاهيتيساحلعلىيقع

الشمالى.
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الذينأجوبفي!تامنالأوائلاتاهيتيس!صانكان

أولحانق.أحسيماتامئاتمندآسيامنهناكأإهاجروا

صمويلنياكبريصاأالبحريالقائدهوالجزيرةيزورأوروبي

تابعةتاهيتيأنأعلنوقد.أم767سنةفيولس

يدعىفرسيلحارشيهارساأجةالتاأسسنةاوفينيا.لبريصاأ

أغرنساتالعةأنهاوأعلربوجنفي!ديأنطهوانلولس

،أم842فيدرنسيةمحميةبالفع!!تاهيتيوأصبحت

أعلنت4661،1فيرا.ا088شيانحرنمساومستعمرة

أجحار.ااء5فيماسنسياإقليماأغرنسيةابوأجنيزياجزرفرنسا

كيميزيابوفيأ،ستقلاأجة1ثاتالحرمنأحديداقامتوقد

أضاسامعظماأص!شوأحشرين،ااغرلىامحتصففيالفرنسية

أغرنسي.االح!ص!اتحتيظلواأنفييرغبون

آيلاند.سوسايتى،بول،جوجان:أيضانظرا

ا!صا،حات)االسجن:انف!إمركز.،السجينتأهيل

الشرير!(.الترلىفى

حلشه(،حثا9عاعتباأ!اوء)االطاوية:انف!إتشلج.تيئاو

يروزي.

حاسمةثةمعركانتتاوترمعر!!ة.صكة،ثاوتن

.أم461!حنةوقعمتأوروبا،فيأ!ردت!تاحربفي

ابخهوعمديوركريتشاردتوفيأنبعدالمعركةجاءت

واتخذلإنجلتراملكانفسهتنصيبإلى،مارشإيرلإدوارد،

هنريالملكوجودمنالرغمعلىالرالغإدواردلقب

يوركمدينةفيمارجريتأطلكةاوروجتهالسادس

دوقأرسلأنإلاهنريالملكمنكانفما.الإنجليزية

إدوارد،لمحاربةلانكاسترجيشرأسعلىمعومر!ت

الطرفينلأحديتحأصمأنهإلاتاوتنكةمعربيمهماووقعت

بتعزيزاتنورشوكدوقجاءحتىاحانصرتحقية!

الحربيةالتعزيزاتهذهاسمتطاعترريتشارد!صفةرجحت

.واردلإبىلصاالنصرقتحقية!مشرلان!!اص!سحق

الوردتين.حرب:انفهـأيضا

فيإنشاؤهتملندنيمشرجمماحيهاملت!تاور

لثنيل،الثلاثةالأحياءضمتعندماأم69ءعامأبري!

هاملتستاورحيس!صانعدديبلغ.و!شبنيبلر،بوو،كرين

نهرضفةالشرقيةحدودهوتحاذي.نسمة00553.1

منوأجزاءالدوكزجزيرة،هاملتستاورحييضماوالتايمز.

المواضئخلالهذهترميموتم.أطندنيةاالسف!شاءمواضع

وظائفإيجادإلىأدىمماأ!شرينانأفاثمانينيات

فيويقام.الخفيفةأصلقطهاراتحديديةس!سكرد!شمسا

.أ!يومكلكوتبتيزقاتثسوححاملتصتاورحي

الحي.هذافيالسياحيةأآاطعااأبرزمنأسدنسخويعد

.(أم-19)5هاردتشارلزتاونز،

إلىأفضتالتيالرئيسيةالأ!سوضعأمري!!فيزيائي

الجزيئاتطاقةتستخدمأداةواليزرالميزر.أداةاختراع

كاثرينسانتمرسى

تاورحيويمبم

زيصم،اللمدليهاملتعم!

اجحرية.االمقتميات!تحرو

المقتمجاتهدهضحن!من

القي!ةذاتالسف!لعفر

التاريحية.



34ضمر،خسسا-يتا

فيتاونزمماه!ا.الراديويةالموجاتلتضخيمالذراتأو

كماا!ليزر.انظر:.م5391سنةفيميزرأداةأولبناء

مأ589سنةفيشاولو.لفآرثربالاشتراكمهد

الضوء.موجاتلتضخيمأداةوهوالليزر،لاختراع

الليزر.انظر:

الروسالعلماءمنمإثنينأم649سنةفيتاونزفاز

وتطويراختراعفيلجهودهمنتيجةللفيزياءنوبلبجائزة

ابيزر.أداة

كاروليناولايةفىالواقعةفيلكرينمدينةفيتاونزولد

بجامعةودرس.الأمري!صةالمتحدةبالولاياتالجنوبية

ثم.أم69وأ4891عاميبيننيويوركفيكولومبيا

ماساشعو!ميتسمعهدعنومسؤولآأصئأ!متاذا

بيركليجامعةفيأسعتاذاعملثم،التكنولوجي

بكاليفورنيا.

الواقعةالاستوائيةكوينزلاندولايةفيميناءطو!فيل

سكانهاعدديبلغ.الأستراليالشرشيالساحلعلى

وخلئثليفلاندالروسنهرعلىوتقع.نسمة877268

مدينةأكبروتعد،برزبينمدينةمنكمأر034لعدعلي

اقتصاديامركزاوتشكل،الألمشراليةالامعتوائيةالمنطقةفي

ومناجمها.ومزارعهابراعيهاالغنيةالمنطقةلهذه

مزدهر.وصناعىتجاريومركزإداريةمدينةوتاونزفيل

والأسمنتوتصنئاللحومالقاطراتلإصلاحورشوبها

بتصديرالمدينةهذهوتقوم،والنحاسالنيكلوإنتاج

منالمستخرجوالزنك،والفضة،والرصاص،النحاس

جرينفيل،منالمستخرجالنيكلوتصديرإسا،جبلمناجم

الغربي.الشمالمنوالأصوافوالأكنامالأبقار،وتصدير

والمصنوعاتاللحوممنتجاتالمدينةهذهتصدركما

أوالجوطريقعنالمدينةهذهإلىالوصولويمكن.النحالمعية

.والقطاراتالطرقباستخدام

وسعميت.أم864!شةتاونزفيلمدينةأنشئتوقد

إنشائها.فيقياديادوراأدىالذيتاونزروبرتباسم

فيجبلأعلىثانيتاونسندجبل.!جيلتاولسللى،

البحر،سطحمستوىفوقم021.2ارتفاعةيبلغأمشراليا،

ويلزساوثنيومنالشرقيالجنوبىالجزءويمهي

أعلىكولممكويسكوحبلويقعألبينا.بحيرةمنوبالقرب

الجبلانوهذان.الجنوبإلىم(222)28أسمترالياجبال

جبلصعميالبدايةوفي.الثلجيةالجبالسلسلةمنجزء

أنهالمعتقدمنكانفقدكوسكويسكو،جبلباسمتاونسند

اسمعليهوأطلقتسميتهأعيدتثمأ!عتراليا،فيجبلأعلى

للمنطقة.الكاملالمسحأعمالأجرىالذيالشخص

المتحدةالولاياتفيمنطقةمنجزءالتاوب

وتديرها.المدنمنمجموعةأوالريفتشملالأمريكية

إلزاميةقوانينإصدارفيالحقلهمالذينالمشرفينمنلجنة

واحدموظفويقوم.الناحيةتلكفيفقطمفعولهايسري

.هناكاليوميةالأعمالبمتابعة

أم(.0881269)هنريريتشاردتاوني،

أشهرمنشهير.اجتماعيوفيلسوفبريطانيخمؤر

أرجعالذيام(29)6الرأسماليةوصعودالدين:أعماله

والسالغعشرالسادسالقرنينفيالاقتصاديأضموافيه

إليهذهبلماووفقا.البروتستانتيةانتشارإلىالميلاديينعشر

عليهايركزالتيوالكفاءةالدؤوبالعملقيمفإنتاونى

الرأسمالية.نجاحفيأسهمتقدالبروتستانتيون

المساواةوكتابهأم(29)0المتملكالمجتمعكتابهفى

يقوموإنسانيةعدالةأكثربمجتمعتاونينادىأم(319)

الاعتدالإلىالمستندةالاشتراكيينالفابييناشتراكيةعلى

يمقراطية.والد

بجامعةوالتحقبالهند،كلكتافيتاونيولد

الىاءالإنجليهزيالتارفيفيمتخصصانحطوقدأكسفورد،

للتاريخأ!متاذاكان.أم715وأم485عاميبين

.أم949حتىأم319منلندنجامعةفيالاقتصادي

.يندد:نظرا.جسر،تاي

اختلالساخصتايمرض.مرصسا!ى،-تاي

شرقمنأسلافهمينحدرالذينالأطفالبينيحدثوراثي

حجمكبرعنهوينتج.بالدماغتلففيويتسببأوروبا

والحيويةالقدرةوفقدان،والصمموالعمىوالارتعاشالرأس

شبكيةفىتظهرالمرضبهذاوالمصابون.الموتوأخيرا

المصابعلىالمرضأعراضوتظهرحمراء.نقطةعيونهم

،الانحتىالمرضلهذاعلاجولايوجدأشهر.ستةوعمره

.صعنواتأردغأولثلاثفقطيعيشونضحاياهومعظم

لديهميقلالذينالأطفالساخص!تايمرضيصيب

فيبالتحكميقومالإنزيموهذا)أ(،هكسوسامينيدازإنزيم

.الأعصابخلايافيتتراكمالتيالغنغليوزيدكمية

الطيعيالتطورينتجهاالتيالشحوممنوالغنغليوزيد

كمياتتخزنالتيالأعصابخلاياوتصابللخلايا.

كبروشسببأخيرا.وتموتبالتورم،منهاللازممنأكبر

الإضرارفيالميتةأوالمعطهوبةالأعصابخلاياعدد

ساخستايمرضعلاماتعلىتعرفمنوأول.بالدماغ

منساخسوليرنادبريطانيامنتايوارنالطبيبانهما

القرنمنالثمانينياتفيذلكوكان.المتحدةالولايات
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ل!*س!؟لأ

ك!-*،لمعوءتر/يرلأع:!ي!

طحيعىحاط!حام!!يصص

يحدتواسدماافيحللايسىوراثيمرضساخستايمرض

بهجمصا!ر.شرقيبيررأوأصلىص!يححدرزدا!ديرااي!سخاصعالبا

الأ!ي!.اصا!صالمرصرهدايرتونالديرالأطكلال

اصيعيةاتاتاامرس3احدو-الأإءامرحصايحملأعلاهالمتمكل!ي

حا!لوعهميشا!أساءاا،ءحؤت.ساحممتايمورتاتمروأحرى

ساحرصلايمورتاترراتةحةلىالألويرهديرمتلزاطفلالمرض

أرلعة.إلىواحد!سمبةسالرصالإصا،اشإلىت!اومركليهما،يالأ!

ا،الألويراسشقصاواحدمرساحمستايمورتاتيرثوناسديروا

ا!ا.أطفاإلىاحتماداا!حيداالح!!يقلوررمماولكمه!االىهـصيصيبهما

علىسممااجم!!،اع!أ!كبيعية11اسدماعاحليةتم!!أدلاهافيرةالصورة

ساحمس.-تاي!محاياأحدماثم!مأحوذدشادذحليةاليسار

حميافهـيصةالحليةفيا!دا!ساا!وداداتأحد!دةاالمستدبهـذوالأحسام

احلح!.الم!رةا!لامةا

4!يه3!ه

-5--.؟

بر،.ءرو!؟؟!8

ة!ءعهمهـ"!

الباحثوناكتشفأم969عاموفي.أطيلادياالتالمئكلشر

.للمرضالمسب!هو)أ(أ!كسوسامينيدازاإنزيمنقصأن

الاحتباراتمنأنواعاالعلماءيستخدمالحاضرأ!قتاوفي

الدمعيناتفي)أ(هكسوسامينيدازإنزيمفعاليةلتحديد

الإفصاحمنتم!شالاختباراتوهذه.الختلفةالأنسجةوا

أمهاتهما،بطودفيلايزالونوهم،الأطفالكانإذاعما

تو!الاختباراتأنكما.ساخستايمرضيحملون

المرضوناقلوللمرض!.ناقلينالبالغونثانإذاماأيفما

كلاهماالزوجانكانإداأنهغيهر،لهمصابينغيرأنفسهم

.المرضمنهمايرثونربماأ!ماأطفافإنالمرضناقليمن

علىوشدفقأس!ضلنداأنهارأطوأ!تاينهر.دهر،ظي

.الشمالبحرفييصبحتىمنبعهمنأك!09امتداد

لا!ممالنهريعر!الأو!عطاالإقليمامنالغربيالجزءوفي

باسميستمرثمومنفيلان!عتراثعبرويتدفقكونونيش

يصئحيث،تايبحيرةإلىالحبالليندوشارتنهر

وبيرث،ودن!جلدلابرفلدي،ماراويتعرجتاينهربعدها

تايمما.آوففيرثإلىيص!طأنإلى

أم(.559-8811)بسر،شارديندوتايار

إنساناكتشاففي!عاعد.الفرنسيينالأحمافيرعلماءأحد

اشتهرماأعظملكنالبشر(،أنواعمنقديمنوع)وهولكين

الكونيالتطورب!تالتوحيدفيهايزعمالتينظريتههوتايارله

وتم،أم8!9عامأجسوعياالنظامتاياردخ!.والنصرانية

المعهدفيالوقتلبعضحاضر.أم161عامقساتنصيبه

والارتقاء()النشوءالتطورعننظريتهاعتبرت.أح!اتواي!صا

مفهومعنخروجامحاضراتهييقدمهاضاأاكتي

منعتهالسببولهذا،الأولىالحطيئةحوأ!أ!!اثوأج!جةا

باريس.فيأضدريص!افيالأمشمرارامنأحضسيةاالسلطات

إلىأم239عاممنالصينفيتايارعاشذلكلعد

الجيولوجيالمسحلمركزمستشاراعم!!حيثام469عام

فيالأحافيرعنأبحاثهبدأ.أطتحدةاأضائا!لولاياتاميأغوا

نأغير،بالصينوجودهأثناءلغزارةكتب.أم239عام

بعدإلاتنشرلمولهذاأطجدلمتيرةثانتشتاباتهمعف!

فاصه.و

تقعح!انتالتيللمشانقشائعاسماترىلاصن

الثانيالقرنمنذلندنفيالحاليةارلقمارب!!منبالقرب

عقوبةأولوكانت.الميلادل!تعشرالثامنالقرنإلىعشر

وكانت.أم691سنةفيتمتقدتايبردفيمدونةشنة!

عندماأملاهامشةحتىخشبيةمشانقعدةتستخدم

دائمة.مشانقنصبجرى

بيركن،تريتايبرنفيشنقهمتمالذينبينومن

أم(،94!)إنجلترالعرشالمدعينأحدكانالذيووربك

الكنيسةضحايامنضحيةوهوكامبيونإدموندوبعده

فيالم!جمةاستعادةولعدأم(.81ء)أحصاثوليكيةاالرومانية

وعلق،رأسمهقطعثبمكرومويلأوليفرجتماننبشأم166

والمجرمينالقتلةانكما.بهللتشهيرتايبردشيمشنقةعلى

قاطعالمجرم!تأولئكبينمن.تايبرنفيإعدامهماجرىقد

وايلد.جوناثانالعصالةوزعيمشبردجاكالمشهورأطريقا

أم(.077-)6916باتيستاجيوفانيتايبولو،

حياتهبدأ.البندقيةمجموعةفيمهمإيطاليرلممامآخر

لأ!ملوبهانطلقأنلبثمالكنهفيرونيز،لباولومعجبا

بهيجةالزيتيةاللوحاترسمفيشمثلالذيالمتميز،الخاص

أوروبافيومألوفاشائعاكانالرسممننوعوهو،الألوانا

الزيتيةلوحاتهومعظم.الميلاديعشرالثامنالقرنخلال
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وهي،الخيالغرائبمنوأساطير،تاريخيةأحداثاتصور

زاهية.زيتيةبألوانبالحياةمليئةأشكالأتظهر

عامبعدوعملبإيطاليا.البندقيةمدينةفيتايبولوولد

أعمالهوتشملوأسبانيا.ألمانيافياساسيةبصفة،أم075

القصروفيبألمانيا،ويزربيرجأساقفةرئيسلقصرزخارف

الصغيرةالزيتيةأعمالهلعضعرضوتممدريد.فيالملكي

.نيويوركبمدينةالعاصمةفنونلمتحفالكبيرةالجدرانعلى

الرسم.:أيضاان!

وتقع،تايوانجزيرةدولةفيمدينةوأكبرالعاصمةتايييه

الشماليالطرففيوتانشويوكيلنجهزنتينأنهارعلى

نسمة.2).001637سكانهاعدديبلغ.تايوانلجزيرة

الشمالية.تايوان:تايبيهكلمةوتعني

التجاريالمركزبهاالمحيطةوالمنطقةتايبيهوتكون

قاعةتايبيهمعالمأهماومن.لتايوانوالسياحيوالثقافى

أكبروهولئشانومعبد،التذكاريةشك-كايشيانج

قصرايمثلالذيال!صيروالفندق،المدينةفيبوذيمعبد

منمجموعةالوطنيالقصرمتحفويفممقديما.صينيا

شرقيةوأسمواقكبيرةمتاجرتايبيهوفي.الصينيالفنروائع

جامعةذلكفيبما،عديدةلجامعاتمقروهي.جذابة

الوطنية.شميضمنجوجامعةالوطنيةتايوانوجامعةتايوان

منكلاإليهاوضمتتايبيهاتسعتأم679وفي

ونتيجةوبيتاو.وشهلنونيهو،ونانكائ!وموتشا،شنغمي

2.كم272إلى67منالمدينةمساحةازدادتلذلك

فيسكانيةكثافةالمدنأكثرمنواحدةتايبيهتعد

تموقد.المدينةفىمشكلةالمزدحمالسكنويمثل.العالم

ضئيلمإهتمام،تايبيهفيالشاهقةالمبانىمنالكثيرتشييد

وقد.أخرىمشكلةالمرورازدحامويمثل.التخططبقانون

العديدةوالمصانعالمركجاتمنالهواءفيكبيرتلوثنتج

تايبيهفيالمصنوعةالمنتجاتوتشمل.وحولهاالمدينةداخل

الكهربائية،والأجهزةوالالاتالنسيجمصنوعات

البخارية،والدراجات،والثلاجات،والكبلاتوالأسلاك

أكثروهنالك.المتعددةأجدويةاوالصناعاتالمطاطيةوالسلع

شيانجمطارفيخدماتهاتقدمطيرانشركةعشرةاثنتيمن

والحافلاتالحديديةالسككخطوطوترلط.الدوليماي

.تايوانأجزاءبكلالمدينة

خلالتايوانفيكبيرةمستوطناتلمجاقامةالصينيونبدأ

وقد.أم807فيتايبيهوأنشأواعشر.السابعالقرن

فيالصينمنكلهاوتايوانتايبيهعلىالياباناستولت

الإداريالمركزتايبيهاليابانيونوجعل.أم98ء

درجةإلىالمدينةنطاقووسعوا،للجزيرةوالاقتصادي

.كبيرة

الحربأنتهاءبعدالصينإلىتايواناليابانأعادت

جيشأطاحأم949وفي.أم459فيالثانيةالعالمية

وتحت،الوطنيةالصينبحكومةالصينيالشيوعيالحزب

منالصينيونالوطنيونانسحبشيك-كايشيانجقيادة

فيبهمالخاصةحكومتهموأقاموا،تايوانإلىالرئيسيالبر

درجةإلىوضواحيهاتايبيهتوسعتالوقتذلكومنذتايبيه

.كبيرة

ام(.759-091)9لوريإدوارد،تايتوم

فينوبلجائزةعلىحصلأمريكيبيولوجى،كيميائي

وذلكبمأم589لعامالطبأوالأعضحاءوظائفعلما

العملياتبعضتنظمالتي)الجينات(المورثاتلاكتشافه

أعي!يائية.ا

نأإلى،بيدلوجورجهولوريإدواردتايتومتوصل

الكيميائيةوالعملياتالسينيةالأشمعةتسببهاالتيالتغييرات

اللاحقة.الأجيالإلىتنتقلالبيوأ!جية

.المتحدةالولاياتفيكلورادوفيتايتومولد

ويلز.جورج،بيدل:أيضاانظر

أمريكيموسيفيأم(.59-0916)9ارت،ئايتوم

عزفهيمتازالمنفرد.بعزفهالجازموسيقىتاريخفياشتهر

بينمثيللهاليسالتيالراقصةوإيقاعاتهلمساتهورقةبخفة

فيالفذأسلوبهاكسبهوقد.عصرهفيالبيانوعازفي

عازفيمنالعديدإعجابالبيانومفاتيحلوحةمعالتعامل

الكلاسيكيين.البيانو

بالولاياتأوهايوبولايةتوليدوفيتايتومأرتولد

إلىوصل.ولادتهمنذواحدةبعينيبصروكان.المتحدة

المغنين،لأحدمرافقاأم329عامفينيويوركمدينة

الليليةالأنديةفيالمفضلالمنفردالعازفأصبحماوسرعان

قاد.مانهاتنبغربوالخمسينالثانيالشارعامتدادعلى

كانأنهإلا،طويلةلفترةالعازفينمنللاثية!جموعةقايموم

البيانوعلىالجازموسيقىعازفيمنالقلائلمنواحدا

.الإيقاعقسممساندةيحتاجونلاالذين

الأحجامذاتعرسابنفصيدةمنحيوانالتارا

المكسيكمنالاستوائيةالغاباتفيالتايراويعيش.الكبيرة

وأأسود،فرولهاالتايراحيواناتومعظم.الأرجنتينإلى

الذيوالفروالصدر.عليصفراءأوبيضاءرقعةمعبني

اللونأوالبنياللونإلىتدريجيايتحولالرأسعلى

البالغالتايراوزنويكون.الحيوانعمرتقدميمالرمادي

الذنبذلكفيبماسمأ50حواليوطوله،ءكجمحوالي

سم.04حواليطولهيبلغالذي
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أجا،.ونهارانشصأهووأحامماتافيأضايراايتحوأ!

الحيواناتوححده.أسريةعاتمجموفيأووحجداويتحرك

اكسريرةوالجريأغفزاتحسناششعيقة

وأنثى.أصفواكهواالحيواساتصغاررالميوراالتايرايأ

شيتصنعهعحت!شيأ!مغارامنأربعاأواثإتتلدالتايرا

.الأرضاعلىأوشجرة

إلىأم061منالياجمانحكصتالتيااللأسرةاامعماتايرا

الصيني،لاسمهاأيضاالأسرةاوتعر!تقريبا.أم185

اضهـأرشيأحسيا!يانفوذهأصورالإمبرافقدأدوبعد.هي!ي

أحلىصأغوجةاأسشسائراتمافمستا!يلاديأصاصاالقرن

أئهذهقاثدفىتايرا3أسروأصبحت،مةالح!صعلىالسيطرة

حتىالبا!دح!صمتالتيالجديدةالمحاربةالطمقة

.م1867

سمةالحكمدفةعلىالأسرةارعيماكيوموريتايرا!ميو

حفيدهأصب!!المرتبةالزيجاتطرية!وعنتقريبا.أم061

نأولعدأنت!جمو،أصورالإمبرابا!عمأطعرشوريثاكيوموري

الأسرةمعلطةاضمحلتم1811عامكيوموريمات

فيالأ!عرةاهزمتعخدماأم185فيح!صمهاوانتفى

ئيسية،أامماشستثامناموئوأسرةيدعليبحريةمعرحصة

المعر!!ة.أثناءأنت!جوالشابالإمبراطوروغرلى

وشمافيالنمساغريفييقعساحرجبليإقليماظيرول

161)4لىالأراأحالميةاالحربقب!-كانتأجا،إيطا

معاهدةقسمتهاآ،النمساويللتاجمدصا-أم(189

المعاهدةتركتهقدوتايرولأ!شما،قسم!تإلىحرمانسان

إلىالاحرالجزءوهوتايروا!جنوبأعطهتلينماللنمسا،

يطاليا.إ

الشماليأوالنمساويأ!تالروإقليممساحةتبلغ

نسمة،0.631".ب!حكانهعددويقدرح!647122

وعاصمتهالنمساأجمأقاأحدفهوال!دارصةأضاحيةامرأما

.إنسبروك:انف!إإي!.واديفيمدبةهير،كإنسبرو

ترنتينوباسمالجنوبيأوالإيطاليكايرشأ!إقليمايعرف

النمساويةالجنوبيةالحدودصتحنوبايمتدوأدجىأفض

قدرهامساحةمغطياوترنتولولتانومقاطعاتإلىوينقسما

نسمة000.087سكانهاتعدادويبلغ2،كمأ6133

ألمانيأص!!مننسمة025؟...حوابمنهمتقريبا،

فيترينتينافينيسيايسمىالإقليماكانو.الألمانيةايتحدثون

أ!الميتيت.االحرب!!ماب!تشترة

أصبأوترتفع.تايرولإقليممعظماشيالأأصباجبالتمتد

وفيالبحر،سصحامستوىفوثم0083حوأ!ترلا41

تافيرنهو!ىجبمالسلسلةتمتدا،لإقليمااخشرقيا!أصثسماا

جروسالمسماةالقمةعندتقرصبام0083بارتفاشامحة

لشرقيةاودلحدابوهي!!ييتزأ!جباع!صدح!!كأ.شرغلو

الجنوبيةالحدودبطولأورتلرجبالتمتدلينماآ،أ!ل!

النمساويةالحدودعلىالإقليممدهـبرينريقطعر.أعرليةا

أجة.ال!يصاأ

هناكأنإلا،الإقليمنصفمنصثرأاخاباتاوت!سسو

الزنك،منها:معادنبالإقليمو.ألمتناثرةاالزارعلعخر

.أضحاسوا،الخاموالحديد،الحجريأغحماوا،أحجريتوا

التزأ-إلمس!رياضةلممارسةشتويملعصوتايرول

صيفاأسدافئاالمناخيجذبسما.توبوجاننقالمسمى

أجمابيعاتجعلبينما،الحبالتسلهتمحبيوأ!ص!أ!اأصحا!

منطقةالإيطاليتايرولإقليممنباجنودةا!وجواطعدكية

ي!وهي!ثلاا!ريةاهذه!هاالخلابةالمدنمنالكثيرتايرولإقيمفي

محبباالإدلبماتحع!!الحلميةفياحشامحةاالألصاحمالىرإي!،عروادي

اكترلح.ا!ساق
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مركزوهىترنتو،مدينةتجذبكما،محببةاستشفاء

الزوار.منالعديد،للفنون

عليهتناوبتثم،.مق51عامالإقليمالروماناجتاح

عامالنمسامنأصئجزءاثم،متحاربةجرمانيةقبائلعدة

تابعاشمالهليصبحام919عامقسمأنإلىأم363

إيطالياأنمنوبالرغملإيطاليا.جنوبهضمبينماللنمسا

إقليمفىالموجودةالكبيرةالألمانيةالأقليةبمنحوقتهاوعدت

حكومةأنإلاوثقافيا،ممياسياالذاتيالحكمتايرول

حرمتكما،الألمانيةوالصحف!النواديمنعتالفاشيين

أطنطقة.افيالألمانيةأطغةاتدرلس

تمأم(-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء

ألمانيا،إلىتايرولإقليممنالألمانالرعايامنالالافترحيل

احتجاجاترغمأم649عامإيطالياإلىالإقليموأعيد

بموجبهوعدتالنمساجمعاتفاقاإيطالياوقعتتمالنمسا.

حكمالالألمانيةالمتحدثينالجنوبيتايرولإقليراسكانبمنح

لمهذاأنالخمسينياتأواخرفيأعلنواهؤلاءأنإلاذاتيا،

نأوكان،الحقوقتلكأجلمنالنضالوبدأوا،يحدث

الإيطاليينبينالحدودعلىالمناوشاتبعضوقعت

حسمتمأنإلىالجنوبيتايرولإقليمفيبالألمانيةوالمتحدتين

للإقليم.كبيرةذاتيةحقوقاإيطاليابمنحأم719عامالأمر

النمسا.:أيضاانظر

أيرلنداتكونالتيالمستالمقاطعاتأكبريرورط

عاموفي2.كم.2633مساحتهاوتبلغ،الشمالية

أوماج،دنجانونهيإداريةمناطقإلىتقسيمهاتمأم739

تعدادوبلغ.تاونكوكسمقاطعةمنوجزءوممترابان

فيالرسميللتعدادوطبقا،التغييراتهذهقبلتايرون

تجمعالحكومةتعدلموالآن،نسمة)73.913أم719

القديمةالحدودداخلالقاطنينالسكانلتعدادأرقاما

للمقاطعة.

شممالأ،لندنديريتحدهاالداخ!!فىمقاطعةوتايرون

منوتحدها،الشرقيالجنوبفىآرماهومقاطعةشرقاولونيا

منالأوسطوالجزء.الأيرلنديةالجمهوريةالغرليالجنوب

مستنقعاتعنعبارةمنخفضةأراضمنيتكونالمقاطعة

جبالمنساويلترتم!مةبجنما،بريةوأراضمستوية

فيالمحليةوالصخور.م683إلىالشمالفيسبرين

أما،الغالبفيجيريةأورمليةصخورعنعبارةالجنوب

نأإلا،خصبةفغيرالمستنقعاتتغطهاالتيالمرتفعةالمناطق

وبالينديريووتربلاكنهرايصرفهاخصبةودياناهناك

الغربفيأمالونيا.مضميقفيليصباشرقايتجهاناللذان

مائيانظاماتكونومعترو!كلو،وأوين،غلينيليأنهارفنجد

فويلفيليصبلعمترابانبمدينةيمرثممورنبنهريلتقي

فيالواقعكلوفرواديأيضاوهناكالعرلف.مصبهأعلى

أفضليضم،الخصوبةضعديدوادوهوالمقاطعةجنوب

المنطقة.فيالزراعيةوالأراضيالغابات

فيالغالبالنشاطهوالزراعيالنشاطالاقتصاد.

الخصصةالصغيرةالمزارعمئاتبهايوجدحيث،تايرون

والشعيرالشوفانوزراعةالألبانومنتجاتللمواشي

النخيل.أوالحشاشوبذوروالبطاطس

عاصمةكانتالتيأوماخبمدينةيوجدالملدن.أهم

فيللمحكمةفخمةدار،الإداريومركزهامعابقاالمقاطعة

وسطتعبرأطرقاترئيسيملتقىوأوماج،ستريتهاي

تاونوكوكسدنجانونمدينتاوهناك.الشماليةأيرلندا

خطويمربلونيا.المحيطةالمنخفضةالأراضيفيالواقعتان

السابقةالعاصمةأوماج

لمقاطعةالإداريوالمركز

لقصهآعندتقعتايرود،

!صامووي!نهريالتقاء

يمةمدنهاأحصما.ودرمره

وتحدمتحارية!ناعية

صيدوعشاقالسياحأيضما

.الأسماك
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الىيا!يدامملا!اللوارمحردانمودحااطيلاديعمتراخامراالقررمرلالأراالعقدكأأيس!وقد.أوماحصعال!أشهرأحدالمحكمةمبنى

للاديو.لوياترسأعمالاخأقرهمالحورحيالعصر!يالمعحارمهمدسويفصلهكان

إلىبلفاستمنالمتجهالرئيسيالحديديةالس!صك

يوماكانتاكتيدنجانونببلدةأوماجطريقعنلندنديري

أسذياالحجريالفحماحق!أما.التي!!أصصناعةهامامركزاما

غير،الآنينت!تيعدفلمأنححما،اجزيرةحق!!11ممهاشتق

ا!أ،يزاالحجري11بمناجمالمرتبطالصهعلصالأن

الهامةالاقتصاديةالأشطةام!تعدالألبانومنتجاتالأجانصناعة

دنجاشود.ديكلاصرواديالم!عئئيهدايقعتايرود.مقاطعةفي

أخرىصغيرةمدنوهناك.الطوبصناعةفييستخدم

.وأوكناكلويو!!شرابانوفينتونا،،!شيوارتستاون:منها

تاريخيةنبذة

عصورإلىترجعالتياللاثارمنال!ضيرجمتايرونيوجد

مقدمقبلأيرلنداسكانمدافنذأسكفيبما،التاريخماقب!!

لفظتينمنمشتقللمقاطعةالحاليوالاسم.الغيليالجس

)أوأرضتعنياناللتانوايوهينتيرهماالأيرلنديةأطغةافي

هوممتيجيزناينمننيالابنهوهذاوأوين،أوينبلد(

النصرانية.دخولقبلمافي.فترةالشهيرألسترملك

إلىالخامسالقرنمنتايروننيالأسرةحكماامعتمر

أونيل.أسرةعهد-الميلاديعشرالسادسالقرنأوائ!

فيجلساتهميعقدونالأمعرةهذهرؤساءمنالعديدوكان

ألسترمنالجزءهذاوامشمر.دنجانونمنأغربباتيليهوج

الإقليممناطقأكثرالأولىإليزابيثالمل!صةحكماوحتى

يخضعمنهاجزءآخركانكماالغيلية،بأصولهتمسكا

ال!نجليزي.للتأثير

إنجلترافينشأأيرلنديزعيموهو-الكبيرهيوأونيلقام

القرنأواخرفيالأولىإليزابيثالملكةعلىبثورة-

استسلمأعوامتسعةا!عتمرتحربوبعدعشرالسادس

قبلماتتقدالمدصةأنيدريلاوهوأم306فيأونيل
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انتهتهيوأونيلوباستسلام.استسلامهمنقليلةأيام

الإنجليزيالقائدوحطم،تايرونفيالغيليةالمقاومة

لأسرةتنتمىكانتالتيالتتويجصخرةماونتجوي

كما،تايرونإيرلالإنجليزياللقبالأخيروقبل.أونيل

برهونقانونمحلالإنجليزيالقانونإحلالعلىوافق

عامفيأسبانياإلىالفرارمنفجأةتمكنأنهإلا،الأيرلندي

الواقعةهذهمكنتوقد.أودونيلهيوحليفةبمام706

منالأولجيمسالملك،الإيرلاتفرارلممميتالتي

منقطعايمنحأخذحيثلألستر،الزراعىالاستعمار

وأسكتلنديين.إنجليزلمستعمرينالأرض

على،البريطانيالتاجاستولىالإيرلاتفراروبعد

علىمنهاأجزاءوقسمت،أونيللأسرةالشاسعةالأملاك

معبزراعتهاتعهدواوإنجليزأسكتلنديينمعستعمرين

التعهدهذاتنفيذمنيتمكنوالمأنهمإلا،أجرائهم

الأصليينالأيرلنديينالسكانمنالكثيرواستمر،بالكامل

النزاععواملأحديعدوهذا،كمستأجرينأرضهمفي

.اليومحتىالإقليمفيالقائموالسياسيالديني

بقيادةالأيرلنديونهزمام646عامبنبيربموقعةوفي

مونروروبرتالجنرالبقيادةأسكتلندئاجيشاأونيلروأوين

مسرحادنجانونكانتام782عاموفي.ساحقةهزيمة

اجتمعتعندماالأيرلنديالتاريخأحداثأهممنلحدث

منفرقةوأربعينوثلاثمائةبنوابالأبرشيةالكنيسةوفود

،الأيرلنديالبرلمانباستقلالمطالبينالأيرلندلونالمتطوعين

جراتانهنريتمكنأنالاجتماعهذانتائجمنوكان

يصمدلمأيرلنديبرلمانتأسيسمنالأيرلنديونوالوطنيون

.أم008عامنهايتهوضعألاتحادقانونلأنطويلا،

أسكتدندا،شرقييعثىتايسايدإقديم.إقليميسايد،ط

سكاننص!فيهايعيشالتي،دنديمدينةومركزه

نأإلآ،زراعىالإقليممعظمأنمنالرغموعلى.الإقليم

صناعية.مدينةدندي

عاملأسكتلنداالمحليالحكمتنظيمأعيدعندما

السابق،فيالمنطقةوكانتتايسايد.إقليمانشئأم،759

دنديوبلدةشاير،وكينروس،أنجوسمقاطعةتضم

يدعىماكانمعظمليشملالإقليمهذاامتدكما.المستقلة

شاير.بيرثمقاطعة

الحكمونظامالسكان

الرياضطبعيد،حدإلىالقدمكرةتعد.الترويحوسائل

فيتلعب،الإقليمفيأنديةسبعةوهناك.شعبيةالأكثر

فريقيندنديمدينةتضم.الأسكتلنديالقدمكرةاتحاد

نهرامتدادس2!25.بطوليمتدوحسراطريقاوتشكل،تينهرمصبمنبالقر!وتقعأم،679عامتأسيسهاقانونصدردنديجمامعة
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موجزةحقائق

.يسدد:ريالإداالمركز

رور.موتفورفار،،آرلروت،بيرث،دلدي:الكبرىاللدن

005712:المساحة

.أم199إحصاءعامحس!سسمة.3857271:السكانعدد

وممتشقاتها(.وألانالحومغريةمشحات:زراعية:الرئيسيةاللنتجات

.مسموحات،معلباتطاعة،هندسيةمعدات:صناعية

أغريقيناملعبايقعويونايتد.ودندي،دنديهما:

قر!بسببأيضا،شائعةيةالشتووالرياضات.متجاورين

أ!صولائس!مماحرامبيارر،كيرنغورمجبليمنالإقليم

مثلللجوأع!خاصةلاتبصوأالإقليماويقيمإليهما.

إيغيل.وجلنكارنوستي

هي:مناطقثلاثمنالإقليميتألف.المحليةالحكومة

رور،ومونتوفورفار،،اربروثتضمالتيأنجوس

وكينروس.ليرثهيوالثالثة،دنديهيالثانيةوالمقاطعة

.دنديومركزها،واحدةشرطةقوةالإقليمتخدم

الاقتصاد

!مال!حمميةفىالثانيةالمدينةدنديتعتبر.الصناعة

علىدندياقتصادمنمهمجزءويعتمدالتصنئ.حيث

)منوالخيش،المرلىصساعة:هيتقليديةصناعاتثلاث

الخيع!صناعةانتشرت.والصحافةكلكتا(،قنبأوا!ت

الأولىالعالميتينالحربينمابينفترةخلال،المدينةفي

وفيم(.491ء-1)939والثانيةم(4191-8191)

وصارتمجالاتها،الصناعةهذهوسعت،الأخيرةالأعوام

إلىبالإضافةالسجاد،مثلعديدةمنتجاتتنئالان

أخرىأنواعأيضاتستخدمكما.التقليديةالقنبأكياس

مثلالتركيبيةالأليافخيوطذلكفيبما،الأليافمن

البروبيلين.

سيدي،مؤسسةفيوالنشرالطباعةصناعةوتتركز

تطبع،المحليةالصحفإلىوبالإضافة.بدنديتومسون

مثل:الرائجةالوطنيةالمجلاتمنكبيراعدداالمؤ!سسةهذه

بعضوتوجد.وجاكي،وأنابل،إسكوتسمجلة

الصناعية،المناطقفيدنديفيالحديثةالصناعات

والمنسوجات،وإلكترونيةهندصميةصناعاتوتشمل

أصعبحتالعشرينالقرنممبعينياتبدايةوفى.والإطارات

بحرفيالنفطيةللصناعاتمهما،تزويدمركزدندي

.الشمال

المدنكلفيالأخرىالصناعاتبعضوتوجد

الهندسيةالمصانعوتنتشرتايسايد.إقليمفيالصغيرة

متنوعةأخرىصناعاتوهناك.الإقليمفيبكثرةالصغيرة

هندسيةوصناعات،وبيرتوبتلوشريأبرفيلديقي

مونتفىودوائيةنفطيةوصناعات،آربروثفيونسيجية

الإقليم،اقتصادفيمهمادوراالزراعةتؤدي.الزراعة0رو.

خلالعديدةمزارعدمجتوقدستراثمور.فيوبخاصة

تربوالمزارعمنعدداالإقليمويضم،الاخيرةالعقود

المزارعينمنعددويمارسهكتار.008علىمساحتها

ألاهتماميتركزستراثمورففي.الزراعةمنمختلفةأنواعا

لزراعةمنطقة!ستراثموروتعتبر،والغاباتالمراعىعلى

الماشية،قطعانلتربيةالرئيسىالمركزهيوتايسايدالبطاطا.

منيستفادالأبقار،منرأس000004حواليففيها

وألمانها.لحومها

بتوتخاص،بشكلوأنجوسبيرثمدينتاتشتهر

أوفكارسوتعتبر.الأخرىيةالم!إوالفواكه،العليق

،التوتلزراعةمنطقة،ودنديبيرثبينالواقعة،جوري

المربياتصناعةفيالطريةالفواكهبعضمنويستفاد

الطريةالفواكهمنكثيراالمزارعونيصدركما،والمعلبات

مثلجديدةمحاصيلوهناك،أوروبيةبلدانعدةإلى

.والبصيلياتالخضار

الإقليم.منالغربيالقسمفيالسياحةتتركز.الشاحة

سببااسمياحةأضحتمؤخرا،الشتويةالرياضاتتطورومع

لصيدجيدةتسهيلاتوهناك.العاممدارعلىللتصنيع

الماء.علىوالتزلج،التلالوتسلق،الأسماك

منتايسايدإقليمفىالطرقتتطور.والاتصالاتالنقل

والصناعةالسياحةمتطلباتلتلائمباستمرار،نوعيتهاحيث

مابينيصل09مالسريعفالويق،الشمالبحرفيالنفطة

منيبدأأأالعاموال!ريق،أدنبرهوحتىالإقليماجنوب

إنفرنيص.نحوالشمالإلىيتجهومنهاببيرثماراسترلنج

عبرجلاسجومنالرئيسيالحديديالسكةخطويمر

إلىدنديمنآخرخطوهناك.أبردينإلىودنديبيرث

عبرالشمالباتجاهيسيربيرثمنثالثوخط،أدنبره

بحريةأرصفةدنديفىويوجد.أنفرنيسإلىبتلوشري

لل!راكبويمكن،السفنمنكبيرلعددتتعميعأنيمكن

دنديمطارويقوم.بيرثإلىتينهرعبرتبحرأنالصغيرة

عبر-وشتلاندومانشستر،جلاسجوإلىمنتظمةبرحلات

أبردين.

كما.بدنديخاصةومسائية،صباحيةصحفتوجد

تايسايد،إقليمتخدممستقلةمحليةمحطةتىإذاعةأن

فايفإقليممنوقسما

السطح

إقليمالشمالمنتايسايدإقليميحد.والمساحةالموقع

،الشمالبحرالشرقومن،المرتفعاتوإقليم،جرامبيان
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إقليمالغربومن،تينهرومصبفايفإقليمالجنوبومن

للإقليمامتدأدأقصىيبلغ.الأوسطوالإقليمستراثكلايد

إلىالشرقومن،كم09حواليالجنوبإلىالشمالمن

أكم.35حواليالغرب

المسمىالرئيسيالجيولوجيالمعلميمتد.السطحمظاهر

منطقةوتقعتايسايد.إقليمعبرالحدوديهايلاندع!دع

ارتفاعيبلغوالتي،الصدعخطوغربشممالإلىجبلية

جبالالمنطقةهذهوتشملام،،002حواليقممها

إلىالخصبةالتربةذاتالمنخفضاتمنطقةوتقع.جرأمبيان

المنخفضاتمنطقةفيوتقع.الصدعوشمرقجنوب

يسمىعريضوادبينتقعاناللتينوأوشيلسيدلوهضبتا

لهاتينارتفاعأعلىويبلغ،الساحلوبينستراثمور

.م617الهضبتين

لنوروافدالإقليمأنهارمعظم.والبحيراتالأنهار

والأجزاءأسكتلندا.فيالأنهارأطولمنيعدالذي،تى

الكهرومائية.الطاقةتوليدأجلمنمهمةالنهر،منالعليا

سلموبه،السياحمنكثيرينبتلوشريسدويعستهوي

منعددالإقليمفيوهناكالسد.فوقعبرهالأسماكتسبح

.الجبالوسطالخلابةالبحيرات

وشستاء،ومشمسمعتدلصيفالإقليميسود.المناخ

الجبالفىأقصاهاالسنويةالأمطارهطولنسبةوتبلغبارد،

حينعلىملم،2و008حوالىمعدلهايبلغحيث،الغربية

الثلوجتتساقط.ملم076حوالىالساحلعلىالمعدليبلغ

طويلاالثلجبقاءيندربين!اشتاء،الجبليةالمناطقفيبشدة

ويبلالشتاء،منتصففيحتى،الساحليةالمناطقفي

فيومعدلها،م3الشتاء،منتصففيالحرارةدرجةمعدل

.م14الصيفمنتصف

تاريخيةنبذة

العصرخلالمهماكانالإقليمهذأأنالمحتملمن

الموجودةالحجريةالنقولقمنكبيرعددويشير.الحديدي

للتجارةرئيسيامركزاكانأنهإلى،الإقليمأرجاءكلفي

البكتس.عليهميطلقكانلأناسوالثقافة

الملوككان،بيرثمنبالقربألممكونفي

حكمحتىالقدرصخرةعلىيتوجونالأسكتلنديون

لمدةلأسكتلنداعاصمةبيرثوظلت.الرابعجيمس

حروبفيودندي،بيرثمنكلاشتركتوقد.طويلة

الأسمكتلندية.الاستقلال

الحربصراعفىأيضاودنديبيرثأقحمتكما

الأسكتلنديونوقفوقد.الوقتذلكفيالإنجليزيةالأهلية

العصيانأعلنواولكنهم،الأولتشارلزضدالبرلمانبجانب

بوحشيةودنديبيرثكرومويلجنودودمر.إعدامهبعد

امشصت،اقتصاديةكارثةدنديوعانت.أم651عام

الطيعية.حالتهاإلىلتعودعاممائة!نأكثر

كليفرهاوسجراهامجوندحر،أم968عامفي

كليكرانكيفىالتالثوليمجيشدنديمهرالملقب

فيودنديبيرثمنكلكانت.بتلوشريمنبالقرب

ام715عامفيلممتيوراتآلانتفاضتيمعنشاطحالة

دنديأهاليتخوف،ام574ثورةأثناءولكن.أم74وه

.الثورةفناهضواأخرىاقتصاديةكارثةمن

روبرتالسيرمثلالمشاهيرببعضتايسايدإقليميرتبط

وفانىبريخن،فيالمولودالرادأرمخترع،واطواطسون

مولودةوهى،المرأةبحقوقالمنادياتالرائداتإحدىرايت

.دنديفي

الموسوعةفي!لةذاتمقالات

نديدريختا،أسكتلندا

حجر،السكونانتفاضتا،ستيوراتآل

وكنروسبيرث

شهير،ملاكم(.-ام)669مايك،تايسون

تاريخفيالثقيلوزنبطولةللقبحاملأصغرأصبح

يمنحهالذيباللقبفازعندماام،869عامالملاكمة

وأصبحعاما.عشرونوعمرهللملاكمةالعالميالمجلس

باللقبفازعندماأم،879عاممنازعبدونالبطلأيضا

العالميوالاتحادالعالميةالملاكمةجمعيةتمنحهالذي

هزمهعندماأم099عامالبطولةخسرولكنه.للملاكمة

أكبرمنواحدةفىالقاضيةبالضربةدوجلايع!بستر

قبل.منيهزملمإنهإذ.الملاكمةتاريخفيالمفاجآت

القاضية.بالضربةمرة33منهامتواليا،فوزا37وحقق

نيويوركمدينةفيبروكلنحىفيتايسونمايكولد

عاممحترفاوأصبحعاما،أ3وعمرهالملاكمةوبدأ

كجم.أ..نحوووزنه.سما82طولهيبلغ.أم859

بلاخصومهمطاردةعلىوبقدرتهضرباتهبقوةواشتهر

الحلبة.داخلهوادة

ليقضيالسجنمايكدخولإلىالأحدأثبعضأدت

.المدةنصفانقضاءبعدعنهأفرجأنهإلا،سنواتست

مالك()الحاجإكسلمالكوميقرأأنالفترةهذهلهوأتاحت

عنوقرأمسلما.منهوخرجقبلهالسجندخلالذي

عامالسجنداخلوأسلمورسولهباللهوآمنالإسلام

وكانعبدالعزيز.مالكهوإسلاميااسماواتخذام،499

بصحبةالمسجدإلىذهبأنعنهالإفراجبعدفعلهماأول

نجمعبدالجباروكريمالسابقالملاكمكلايعلىمحمد

،أم699عامالحلبةإلىعاد.الصلاةلأداءالسلةكرة

تلقىبرونو.فرانكالبريطانيهزمأنبعدلقبهوالممتعاد
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مركزفىهادثةممطقة)وهيالعينحولتدورالايفونورياحسحب

المضاءمكوكسأم84!عامالصورةهدهأحدت(العاصمة

.(الصورةيمينأسفل)ديس!!ري

عليهقضىالذيهوليفيلدمواطنهمنقاسيةهزيمةتايسون

01فىالثقيلللوزنالعالمبطولةعلىالقاضيةبالضربة

عامانتصارههوليفيلديكرركاد.أم699نوفمبر

تايسونقضمعندماالمباراةأوقفالحكمأنإلا،أم799

لهوليفيلد.اليمنىالأذنمنجزءا

تحدثالضغطمنخفضةاستوائيةعنيفةعاصفةالتايدون

.الممطرةبالأعاصيرشبيهةوهي،الهادئالمحيطغربفي

الاستواء،خطعندالتايفونيبدأا!لمطر.الإعصارانظر:

ويتقدموالحجمالشدةفىازديادمعالغربجهةويتحرك

الرياحولكن.كماس25-أ5بينسرعتهوتتراوحببطء

تصلماوكثيراجداقويةتكونالمركزحولالدائرية

إلىالتايفونقطريصلبينما،كماس042إلىسرعتها

كم.084

عنالناجمةالعاتيةوالرياحالغزيرةللأمطارويمكن

والممتلكاتبالأراضيشديدةأضراراتحدثأن،التايفون

منالمندفعةالمياهمنمدمرأعنيفاتدفقاأنكما.والحياة

أ!ا!فونتصا!مطكثيراالعاصفةاندفاعتسمىالبحر

الحلزونى.الإعصارانظر:البر.إلىتحركهأثناء

عرفامرأةأول1(.ا؟-389)868ماريتايمولد

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالتايفويدلمرضناقلةأنها

منشفيتقدماريكانت.مالونماريالحقيقىواسمها

نشرفىاستمرتللمرضناقلةبصفتهالكنها،المرض

هذاالبر.لحوالتايفونمرورأثناءلالساحلترتطمالهائلةالأمواج

تدميرع!قادروهوالعاصفةاندفاعيسمىالبحرلماءالصي!الالدفاع

الكثيرين.لحياةيوديالأحيادلعضوفر،أغيضاناتاداحدات،الممالى

53لنحوالعدوىونقلت،الاخرينإلىالتايفويدجرتومة

ماتام،أ-009159الفترةفيالأقلعلىشخصا

ثلاثة.منهما

القدالممكر-.مالوماحماة.. سوى05دري"صمعروداجس

،نيويوركإلىسافرتثمأيرلندا،فيولدتقدف!،القليل

كانالذي-سوبرجورجويربط.طاهيةعملتحيث

تايفويدحالاتستوبينبينهما-صحيةمرافقمهندس

مالونماريرفضتوقد.نيويوركولايةفيالأقلعلى

وبقيتالمستشفىفىحجزهاتموعليهمهنتهابمعنالتخلي

وفاتها.حتىعاماعشرينلمدةفيه

شكلعلىمتدليةماووريةرقبةهيئةعلىتمثالتالكي

نيوزيلنداشعوبمنشعبوالماووريون.بشريمخلوق

علىالتمثاليدتشتمل.شعبالماووري،انظر:.الأصليين

فضلالجسد.تحتمنحنيةوالأرجل،أصابعثلاثة

لصناعة)اليشب(الأخضرالحجراممتخدامالماووريون

نإ.هيتايكياسمالمتدليةالرقابعلىوأطلقوا،التايكى

الجزءبينالعلاقةمنالرغمعلىنسائيةالأشمكالمعظم

الذي،بالتايكيأيضاعرفالذيالخرافيوالخلوقالمتدلى

.الإنسانأصلأنهيزعمون

وعدى،بالفضةدلقيمةوحدةيمثلكانصينيوزنالتاور

ألمساساكانأنهإلا،متفاوتةكانتقي!تهأنمنالرغم

.ام359سنةحتىالصينيةالنقديةللقيمة
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عباوهيمدنها.وأكبرتايلاندعاصمةلانكوكفيقناةداخلالتجارقوارب

تايلانلى

أرضذاتآمميا،شرقيجنوبفيتقعدولةفيلدظ

.والجبالوالغاباتالأنهارمنالعديدبها.رطبةمدارية

ويعيعق،التايلانديينأوبالتايتايلاندلممكانيعرف

إلىسنويامنهمكبيرعددويتنقل.القرىفيمعظمهم

بانكوكوتعدسريعا.نموأبدورهاتنموالتيالكبرىالمدن

ملايينستةنحوفيهاولعي!قالبلاد،فيأكبرمدينةالعاصمة

لمالتىآصعياشرقيجنوبفيالوحيدةالدولةوتايلاند

التايلانديالشعبيرجع.الغربيالاستع!اريدإليهاتصل

فيسكوتايمملكةقامتعندما،أم238العامإلىتاريخه

عبرالمنطقةهذهعرفتوقدبتايلاندالانتعرفالتيالمنطقة

اسمتغير،ام939عاموفى.سيامباسمالحديثالتاريخ

تايلاند.إلىرسمياسيام

الحكمنظام

حيثدمشوريةملكيةدولةتايلاند.الورويةالحكومة

دستورويخول.الملكةأوالملكسططاتمنالدستوريحد

تشريعيةوهيئةالوزراءورئيصرللهطلثالسلطاتالأمة

المدينة.معال!اإحدى،تمتلعائمةسوقصرة

بوصفهاستشاريدوروللملك.الوطنيةالجمعيةتسمى

الحكومة.رأسعلىالوزراءرئيسوجودمعللدولةرئيسا

063يضمللنوابمجلسمنالوطنيةالجمعيةوتتكون

الشعبوينتخبعضوا.027بهللشيوخوآخرعضوأ

الحزبيختار.ممنواتأردغلفترةالنوأبمجلسفيممثليه

ستلفترةالملكموافقةبعدالشيوخمجلسأعضاءالحاكم

تعيينهيتمحيثالوزراءرئيسالجمعيةوتختار.مشوات

أعضاءالوزراءرئيسيختار.الملكقبلمنالفورعلى

عضوا.84علىعددهملايزيدبحيثالوزراءمجلس

07منأكثرإلىتايلاندتنقسم.المحليةالحكومة

006منأكثرإلىبدورهاتنقسموالمقاطعة،مقاطعة

تعرفمحليحكموحدة6و006ونحومحافظة

مقاطعةلكلحاكمويوجد.قرية00206و.بالتامبون

.الحكامكلالداخليةوزيرويعينمحافظةلكلوضابط

كلفيالشعبويختارلها.رئيساقريةكلوتنتخب

إداريامديراليصبحالقرىرؤساءبينمنواحداتامبون

بالكامنا!.يعرفللتامبون
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لسكانا

فيالسكانعدديبلغ.وأصولهمالسكانتعداد

في75%منهميعيمش.نسمة؟836/58...نحوتايلاند

العاصمةفيملايين6أكثرمنيعيشبينما،الريفيةالمناطقص6

الشعوبإلىالسكانمعظم5هـينتميبمفردها.بان!صك7--!-ش

الفترةفيالصينجنوبيمنالوأفدةأضايلانديةاباللغةأضاطقةاعامفياعتمدالدولةلثعاراىايدرودعلطاتحمدتايلاندعلم

الصينيونويشكل)التاي(.م09.وأم..عامىبينما11ا!ائراويمتلهأم،061ا،مة،1ممتلالأحمراولولهأم179

منفهمالباقيةالأغلبيةأما،نالس!طمنثبرمجموعةأثانيةشرقي!حمهسحاءاررياالأهـرقوااسقاء،واالصفاءيمتلوالأليص

وماليزياوكمبوديابورمامنأ-!ادميناأ!ا!ه!اأوالمهاجرينأص!.الأسااتقوأ!ثماآسيا.أرييئا..:!

الأوروبيينبعضأيضاالسكانيةانتركيبةتضم.وفيتنام

آسلا.

.بانكوكالعاصمةفيأغلبهمويعيمقواليابانإيئوالهنودنببال-ءكاىء33الصين//أ

مناطقفيتعيعقالقبائلمنمجموعاتأيضاوتوجدكأاضص!ت-و!!!--:-ء-س--77؟-كايموواليسلمألا4-

.للبلادوالغربيةالشماليةلالجبا3(ثحمصحصضص!--!3لأأظ-1لورماحإ-.لآوكح---س-/كاءكا-؟فىاكورور

علىالس!كانمن%63أكثرمنيعتمد.المعيشةأنماطالهندى/س!!3!ت"!وتايلاندبر*ع(م!لمالالدسبيا

آلمدمصثفيعم!إلأافطأبهسرماكماصنا!م!أل!خشمات،اضعدعة1111لاا/)برا.11،-إ/كمبوليلما؟7لأكيتناماخير،-؟//و!المؤح

.ري!"هـرلألأص-لا
لا3لاأ.:بركاص!!!ءص

العملالتجارةوتعد.الختلفةالمصانعفيموظف!تممهمابرسري!ل!1؟*-ح!--3/صكا--!كا،برلمكا؟لأ)يم

كا!ص/-/طلبرلألا11لأد،*2شماد11ئيسىأطشع!.

لاائر-231

لا!!مضرر-كأ!؟-!-ك!ءخ!!!-2د-كاء-!--د-ل!-بر-وو!-ط-جغير/كأأ-خحمضا!لا-!3ءعصحس-اأبدوسسياص-.ء/؟%%/ءبرلمعصأ!-

بر"يم---7-ىيم-س-جع-دخ--لا3*-سءع-"بمص*م!الرئيسيالرفيمعطمهايقعآسياترقىح!وب!ير!لادتايلاند

-7!:.!!!+-حزيرةلتحبهامتدادعلىفتقعتايلاندم!الحعوليةالماطقأماآسيا.

-"-+ح!ح!8الملايههـ.

"ء.ءء!.-!ث!أسملطةاإلىالتايلانديالسياسيالحزبيأتي.السياسة ا(بر-؟-+صءس

ع*.برصع!أأ!44ثم4!ع!حغ-؟?حولالسياسيةا!حزا!..وتنتظما!نتخالاتطريقعن س،./يالىممااكرالحاكمالحربصد!الاولطرلىع!عالبا

،-؟أبربريمبم؟إا-+!،.!كل-ولهذا،عامةسياسيةفلسفاتحولوليسمحليينزعماء

!!ط-"7ء،24،إ)،!ي،ح؟.!،لإ-ت-"حه!---مواطنأعلالاقتراخويحقطويلا،لاتدومالحزبقوةفإن

؟سخ!!*العمر.منالعشرينبلغ

؟كاء"7!،3فيمحكمةأعلىديكاسارنالعلياالمحكمة.المحاكم

-ص---.القضاةمن12والقضاهكبيرمنوتتكونتايلاند،

ع!لا*+.!--صصش-بمراجعةوتقوم،محكمةأعلىثانيةالاستئنافمح!صمة

؟"؟-كا!*-!"يع!تالوزراءرئيسموافقةوبعد.الصغرىالمحاكمقرارات

ء"-ص؟؟-لأاممتشاريةهيئةتختارهمالذينتايلاندقضاهكلالملك

*"سس!سع!+-؟ش.ئيةلقضااللجنةاتسمى

!-صع--!ع!"لا-ص!عتايلاندفيالمسلحةالقواتتتكون.المسلحةالقوات

سكا؟بنرز!ىع!-عددويبلغ.الجويةأغواتواالبحريةوالقواتالجيشمن

3المزدالرئيسيالمتهارعحالبيعلىممتدةواللكاتبالحديثةالحوالتلظامو!برجل،000،003أكثرمنالمسلحةالقوات

التقا!يالمركزالمدينةوتعد.لانكوكفياشئيسيةالتحاريةالمسطقةفيالرجالكلعلىلطبق،سنتانمدتهالإجباريللتجنيد

تايلاسد.!يوالتحاريوالصماعي.سنة3.و12مابينأعمارهمتبيغالذين
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حجميتراوحالتيالقرىفيالتايلانديينمعظميقطن

علىيححصلونآلافوبضعةمئاتبضعبينفيهاالسكان

والأرزالشاميةوالذرةالفواكهبزراعةفيهاطعامهم

)مستحضرالتابيوكاصناعةفيتستخدمالتيوالكسافا

ومعبدمدرسةقريةكلفيويوجد(.الحلوىلصنعنشوي

السكانويقيم،القريةفيالاجتماعيللنشاطمركزايشمل

الحصادبمهرجاناتويحتفلون،الريفيةالمعارضبه

.اللأخرىوالمناسبات

منكبيرعددانتقلالعشرينالقرنمنالستينياتمنذ

الريفيةالمناطقمن،الشبانوبخاصةالتايلاند!ن،السكان

السريعالنمووأدى.والتعليمالوظائفعنبحثاالمدنإلى

المساكنوازدحامالبطالةتفاقمإلىالتايلانديةللمدن

.خطيرةأخرىومشاكلوالتشرد

التجارةفيتعملحيث،بالحريةتايلاندفيالمرأةتتمتع

الطب.ومجالوالدولةوالتعليم

الغربية،الملابصتايلاندفىالمدنسكانمعظميرتدي

واحدةقطعةفيرتدونوالنساءالرجالمنالقرىسكانأما

حولجيدايلفونهالقطنأوالحريرمنتقليدياثوباأو

منالرجالالثوبهذايغطي.بالبانولغويعرف،أجسامهم

موجزةحقائق

.نكوكبا:صمةلعاا

التايلالدية.،التاي:الرسميةاللغة

تايلاند.:الرسميالاسم

2.كم5111325:المساحة

إلىالشرقومىكمأ/077الحنوبإلىالشمالمن:ا!لسافاتأطول

كم.51622الساحلوامتدادكم772الغرب

كم.631.2:الساحل

!سارتفاعأدنى.م5،2!هإنتانونحبلارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.

نسمة.08362.58،،أم699عامتقدير:السكان

/كم2نسمة411:السكانيةالكثافة

المدنفي%52،الريففي75%:السكانيالتوزيع

003.532245أم99"عامتعدادحسبالسكانعددبلغ

نسمة.،،765.61،،بم1002عامعددهمويقدر.نسمة

الشامية،الدرة،القطنالكسافا،الأرز،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

التبغ.السكر،قممب،المطاط

الإلكترونية،الأجهزة،الأدوية،الأسمنت،السيارات:الصناعة

.المنسوجات،ئقيالرقاالخش!،الورق،المأكولات

أسداك،اروءلالى،افيران،ا!كخثب:الأسمماكومصائدالغابات

.والأصداف،الأسقمريأسماك،الأنعت!وحة

الغارالمسجنيز،،الرصاصالحديد،خام،البوكسيتالقصدير،:التعدين

التنجستن.،السادرةالأحجار،الطبيعي

.شارتللنج:الوطنيالشيد

النقود.ان!؟.الصغرىالوحدةلمعرفة.الباتالأماسية:الوحدةالعملة

ادوليةالحدودفيمرجعاليستالخريطةهده

إلىالصدرمنالنساءفىيمتدبينما،الركبتينإلىالخصر

..الركبتين

فيالتايلاندلونالقرىسكانمعظميعيش.ا!لسكن

،والقنواتالأنهارامتدادعلىالقعقأوالخشبمنبيوت

وتستخدم،الفيضاناتمنلحمايتهاركائزعلىتقوم

أما،الزراعيةلحيواناتهممأوىالمعساكنأسفلالمساحات

المنزلجوترطيبعلىفتعملالمرتفعةالفخارسقوف

باردا.وجعله

مزخرفةبيوتفيالسكانمعظمفيعيشالمدنفيأما

يسكنونالتيالحوانيتالصينيينمنعددويملك،بالجص

الأغنياءالسكانبعضويمتلك.مباشرةتعلوهاشققفي

غيرأحياءفيالفقيرةالمجتمعاتتعيم!بينما،فاخرةشققا

الدولة.تشيدهاحكوميةأومجمعاتمنظمة
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الوسطىالطبقةمساكن

لظيفةمساكنتايلاندفي

الصورةهذه.وصغيرة

ضواحمطلإحدى

.بالكوك

الوجباتكلفيالأرزالتايلانديونيتناول.الطعام

معتقدمالتيالأطباقأشهىإلىالكريويضافتقريبا،

والسمكاللحمسلطاتإلىبالإضافةالأرز،

طريقةوهيبالكيوزينالتايلانديونويفتخر.والخضراوات

المجتمعاتبعضوتشتهر.الطعاموتحضيرطهوطرقمن

طويلةمسافاتالمواطنونيقطعحيث،الخاصةبأطباقها

بها.للاستمتاع

أغدماكرةتايلاندفيالس!!انيهوى.الترويح

.الأيديارالأرج!!افيهاتستخدمالتى،التايلانديةوالملاكمة

يقومحيثالتاكراو،تسمىأخرىلعبةيحبونكما

نأدونأ!واءافيمعلقةالكرةجعلبمحاولةاللاعبون

والأرجلوالرؤوسالأكواعبالمستعمالوذلك،تسقط

نوعوهيروكالماكلعبةأيضاكبيرعددويمارس.والأيدي

شجار:مثلالألعا!امنأخرىأنواعوهناك.الشطرنجمن

الورقلعبويعدالجرار.داخلوالاسماكالديوك

الشعبية.انترويحيةالألوانمنواليانصيب

التايلاندية،اللغةتقريباالسكانكليتحدث.اللغة

تايلاندإقليملهجةأشهرها،مختلفةلهجاتأربعولها

فيتدرسالتيواللغةالرسميةالبلادلغةوهى،الأولحمط

الملايولغةالسكادمنقليلعددويتحدث.المدارس

عددفيالإنجليزيةاللغةوتدرس.أخرىصينيةولهجات

منإلافعليالاتستخدمولكنها،الثانويةالمدارسمنكبير

المواطنين.منجداقليلعددقبل

بالبوذية.تايلاندفيالسكان%من59يدين.الدين

سنفوقالرجالعلىيجبالبوذيةالعاداتوحسب

ولكن،قليلةأسابيعلمدةالرهبانيةفيالعملعاماالعشرين

هذهيؤدونالذينهمفقط%04أكثرمنفإنأ!اقعافي

أصولإلىيرجعونالذيناسم!صانمعظمويمارس.الخدمة

الذينالملايوشمعبأما،الكونفوشيةتايلاندفيصينية

بينما،المسلمينمنفمعظمهمفطانيمنطقةفىيعيشون

الذينالسكانومعظم.بالهندوسيةتايلاندهنوديدين

منالسكانوكذلكأوروبيةأصولإلىينحدرون

بالنصرانية.يدينونأصينيينواأغيتناميينا

تايلاندسكانمن85%منأكثريستطيع.التعليم

وتوجد،والكتابةالقراءةسنةاهأعمارهمتتجاوزالذين

إلزاميوالتعليمالبلاد.كلفيابتدائيةحكوميةمدارس

أعمارهم،منالأولىالمستالسنواتفيالأطفاللكل

الذيننسبةوتبلغ.الثانويةالمدارسمعظمالدولةوتملك

أيضاتوجدكما%أ7تايلاندفيثانوياتعليمانالوا

وكلياتالتقنيةوالمعاهدالكلياتمنوكثيرجامعةا5

المعلمين.

فيالفنونفيمؤثراعنصراالبوذيةتعد.الفنون

والنحوت.الصوركلفيبوذاصورةتظهرحيثتايلاند،

حيثتايلاند،فىالمبانىأهممنالبوذيةالمعابدوتعد

اللوحاتوتضم.والحديثةالتقليديةالأنماطتشمل

بالإضافةالتقليديةالدينيةالأفكارأيضاالحديثةالتايلاندية

.الأخرىالعالميةالأنماطإلى

واناكادي،قسمينإلىتايلاندفيالأدبوينقسم

كلاسيكيةمسرحياتالواناكاديويضما،وواناكام

أما،النبيلةالطقةأجلمنومثلتكتبتبطوليةوقصائد



75تايلاند

تحكيقصيرةوقصصاوقصائدرواياتفيشملالواناكام

حولالأعمالهذهوتتركزمعظم،الجديدةتايلاندعن

اليومية.الحياةومباهجمشاكل

السطح

هذهوتنقسم2،كم000/451تايلاندمساحةتبلغ

هضبة2-.الشماليةالجبال-أ.أقسام4إلىالأرض

الجنوبية.الجزيرةشبه-4.الأوسطالسهل3-.كورات

الغربيالشمالالجبالهذهوتحتل.الشماليةالجبال

شبهحتىللبلادالغربيةالحدودطولعلىوتمتدتايلاند،من

أعلىوهوأنثانونجبلالجبالهذهوتضمالملايوجزيرة

البحر.سطحفوقمترا595.2ارتفاعهويبلغقمة،

خليجنحوالجبالمنالأنهارمنالعديدويجري

فىوتوجدضفافها.علىوالرمالالطميمرسبةتايلاند،

.والرصاصوالحديدالنحاسمنترسباتأيضاالمنطقة

وتكون،الشرقىالشمالفيتقع.كوراتهضبة

المناطقأكثرمنوتعدتايلاند،فياليابسة03%من

ناحيةمنالجبالالهضبةهذهوتحد،بالسكانالمأهولة

الشمالناحيتىمنونهرميكونغوالغربالجنوب

.والشرق

تايلاند.فيجبليةقمةأعلىويصمال!ثماليةالجبالإقليم

وتجلبالرطوبةمنبالقليلتحتفظرمليةتربةوللهضبة

الأرزويعد.للرياللازمةالمياهوالمونوالكايالميكونغأنهار

المنطقة.فىالرئيسيمالمحصول

للجبالالسفحيةالتلالبينيمتد.الاوسطالسهل

فىالخصبةالتربةوجودويساعدتايلاند،وخليجالشمالية

منأكثربكمياتالأرززراعةعلىالمزارعينالمنطقةهذه

وشقنانوهيأنهار،أربعةوتلتقيتايلاند.فىالمناطقكل

لثماوبنهرمايعرفلتكونبمالسهلشمالىفيويمووانغ

البلاد.فىالرئيسيةالنقلوسيلةوهوفاريا،

الملايو،جزيرةلشبهمنجزء.الجنوبيةالجزيرةشبه

وتحوي،والتلالالجبالوبعضالغاباتمنأكلبهاويتكون

السهولفيلتصبالوديانبينالصغيرةالأنهاركطالعديد

فيالملايوجزيرةشبهوبورماتايلاندوتقتسم.الساحلية

منضيقةشريحةوتوجد،الإقليملهذاالشماليالجزء

المنطقة.هذهفيلتايلاندتابعةاليابسة

جزيرةشمبهعرضكلفيحتلللإقليمالجنوبيالجزءأما

حيث،الجبليةالمنطقةهذهفيبالخصوبةالتربةوتمتازالملايو،

منكبيرةترسباتوجودإلىبالإضافة،المطاطأشجارتنمو

القصدير.

غاباتفيعديدةحيواناتتوجد.الحيوانيةالثروة

والتماسيحالبريةالخنازير،مثل:الأدغالومناطقتايلاند

كانوقدالكوبرا.:مثل،السامةوالثعابينوالنموروالغزلان

استؤنستولكنهاتايلاند،فييعيع!الأفيالمنالعديد

.الأثقالحملفىواستخدمت

لمناخا

ثلاثةوتوجدالحارالمداريالنوعمنتايلاندفيالمناخ

البرد،قليلوشتاءحارممطروصيفحارربيع:فصول

يخايرفيم17إلىبانكوكفيالحرارةدرجاتوتصل

درجةفتنخفضالشماليةالجبالفيأمامايو.فيم537و

فىم532ويخايرفىالمئويالصفرإلىتصلحيث،الحرارة

مايو.

بينماالفترةفيالغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحوتهب

فيالأمطارهطولفيتتسببحيثوأكتوبر،مايوشمهري

وفبرايرديسمبرشهريمابينالفترةأماتايلاند.أنحاءجميع

سقوطمسببةالشرقيةالشماليةالموسميةالرياحفتهب

معدلويصل.فقطالجنوبيالجزيرةشبهفيالأمطار

الأمطارمعدلأما،السنةفيسم2ء5إلىهناكالأمطار

السنة.فيسم041إلىفيصلبانكوكفي

الاقتصاد

العالماقتصاداتأسرعمنالتايلانديالاقتصاديعتبر

القرنمنالتسعينياتوأوائلالثمانينياتشهدتفقدنموا.



تايلاند58

أ!حورةاشوبرىبانكود،فيالإلكترونيةالأجضةتجميعمصانع

طكيمة.أماكرشالإاسعترونيةاللوحاتلوصعيقومودتالمجلاسديولىعحال

حراقتصادهوواضايلاندياللاقتصادحجيرانمواالعشرين

لضبطه.الححومةلاتتدحل

اشراعةعلىتعتمدالتيالناميةالدولمنتايلاندتعد

الزراعةعلىالعمال%من63يعيع!حيث.والصناعة

ذلكمنبالرغم،أصناعةاعلى%أو.الألممماكوصيد

حيثمنالزراعيةالمنتجاتتفوقالصناعيةالمنتجاتفإن

كبيرعددويعم!.التايلانديالاقتصاددعمفيإسهامها

كماأضعدين،اوصناعةالأسماكصيدفيالشعبمن

كانوقدهذا.والسياحةبالتجارةمنهمكبيرعدديعمل

يمثلحيت،العاباتمجالفييعملونالسكانمنالكثير

أصدرتالحكومةولكن،المنتجاتأهمالتيكخشب

لأنوذأسكالأشجار،قطعيمنعأم889عامفيقانونا

منأعديداوقتلالطميانجراففييتسببقطعها

حيثالحر،الاقتصادنظاموتتئتايلاند.السكان

للسلعبالنسجةإلاالأسعارتحديدفيالدولةلاتتدخل

والأرز.النفطمثلالمهمة

من%45نحوالتايلانديودالمزارعونيستغل.الزراعة

وجودإلىبالإضافةالأرز،هوالغالبوالمحصول.الأرض

الشاميةوالذرةالكسافا:وتشمل،أخرىمحاصيل

والحريروال!وزوالتبغالسكروقصبوالمطهاطوالأناناس

صناعةفىتستعملالتي،الجوتوأليافالصوياوفول

هكتارات4نحوالمزارعمساحةمتوسطويبلغ.الحبال

المزارعين.75%منمنالأكثرالمطلقةالمزارعملكيةوتؤول

فيتايلاندفيالصناعةأهميةزادت.الصناعة

السيارات:هيالصناعاتوأهم،العشرينالقرنسبعينيات

والرقائقوالخشبوالورقأاللأغذيةواوالأسمنت

أغلبوتقع.الحارحيةتايلالدتجارةفيكبيرةلدرحةيساهمالتعدين

الحنوبية.افرتمعاتمحطقةمىاكصديرامناح!ا

العالميةالشركاتمنأممثيراأ!دىوتوجد.اطنسوحاتر

السياراتبتجميعتقوم،بانكوكمنطهقةفيمصانع

.الأخرىوالمنتجاتالدواءوصناعةالإلكترونيةالأجهزةوا

الأنشوجةأسماكصيديتم.الأسماكصيد

والمناطقتايلاندأنهارفىوالجمبريوالسرطانوالأسقمري

فيأيضاالأسماكالمزارعينمنالكثيريربىكما،الساحلية

السكنية.المناطقداخلتشيدبرك

المعادنأهممنالقصدير()أوالصفيحيعد.التعدين

المعدنلهذاالمنتجةالدولأهممنتايلاندوتعدتايلاند،في

منكبيرةكمياتأيضاالمناجموتنشج.العالمفي

والأحجاروالمنجنيزوالرصاصالحديدوخامالبوكسيت

الحصولأمكنفقدالطيعيالغازأما.والتنجستنالكريمة

خلئتايلاند.فيالموجودةالرواسبمنعليه

تايلاند،فيالدخلمصادرمنمهممصدر.السياحة

.السياحالتاريخيةوالمواقعالسواحلتجذبحيث

فيالاقتصادمصادرمنمهممصدر.الدوليةالتجارة

والقصدير.والتابيوكاالأرزهيالصادراتوأهمتايلاند.

ويتم،والتبغوالسكرالشاميةالدرةأيضاتايلاندوتصدر

الدولوأهم.والمكائنوالمحروقاتالكيميائياتاستيراد

الأمريكية.المتحدةوالولاياتاليابانتايلاندتتاجرمعالتي

شرقيجنوبفىالدولأفضلمنتايلاندتعد.النقل

المعبدةالشوارعطوليبيئحيث،النقلناحيةمنآسيا

خطوطمن08.3،كم0منوأكثركم000.93حوافي

منوسيلةأيضاوالقنواتالأنهاروتمثل.الحديديةالسكك

ميناءوأضخمأكبرلانكوكوتعد.والبضائعالركابنقل

البلاد.في
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الدولمنكبيربعددتايلاندالدوليبانكوكمطاريربط

خطوطإلىبالإضافةوأمشراليا،الأوروبيةوالدولالاسيوية

البلاد.داخلالمدنمنالعديدتربطالتيالداخليالطيران

المدنكلوالهاتفالبرقخدماتتربط.الاتصالات

محطاتأرلغالمواطنونويملكبعضا،ببعضهاالرئيسية

الإذاعى.للبثمحطة002أكثرمنالدولةوتملكتلفاز،

منها02يوميةصحيفةء.نحوتايلاندفيتوجد

باللغةتصمدرالصحفهذهومعظم.بانكوكفيتطجع

الصينية.أوالإنجليزيةباللغةوالباقيالتايلاندية

تاريخيةنبذة

قريةسكانأنالاثارعلمدلائلأثبتت.الأولىالأيام

الأرززرعواقدالشرقيالشمالفىالتايلانديةنوكثانون

أولالكشفهذاويعد.خلتسنة)ه...منأكثرمنذ

الأرز.وهوالعالمفيغذاءلأشعهرالإنسانزراعةعلىدليل

جنوبمنالحاليينالتايلانديينمعظمأجدادهاجرلقد

والعاشرالثانىالقرنينبينماالفترةفيالصينشمرقي

تايلانديشعبأولكونواأم238عاموفي.الميلاديين

حتىواتسعتسكوتايازدهرتثمالسكوتاي،أسمموه

.أم035عامبتايلانديعرفماكونت

أسعستأم035عامفى.والحروبالغزوات

المنطقةفيأيوتاياومدينةمملكةالتايلانديينمنمجموعة

السيطرةمنوتمكنتبتايلاند.اليوميعرفماأوالوسطى

العاصمةتمثلوظلتتماما،السكوتايمملكةعلى

منتصفحتىعشرالرالغالقرنمنتصفمنالتايلاندية

خاضتالفترةتلكوفي.الميلاديعشرالثامنالقرن

الجنوبفيالملايومممعبالحروبمنالعديدالمملكة

.الشرقناحيةكمبوديافىالحمروالخميرالغربفيوبورما

غزومنالتايلانديةالقواتتمكنتام431عاموفي

أنكور.العاصمةعلىوالاستيلاءكمبوديا

عهدمنذإسلاميةدولةفطانيكانت.فطانىفىولة

وفي.أم035عاممنبدءاالأصغرشاهأحمدالسلطان

باسمعرفمالتكوناملقامعفطانىاتحدتام644عام

،أم151عامملقاالبرتغاليوناحتلولماملقا.سلطنة

التايلنديونقامأنإلىالمستقلبكيانهافطانىاحتفظت

فاشلةمحاولاتثلاثبعدام786عامعليهابالاستيلاء

حركاتعدةوقامت.ام633-3016منالفترةفي

لمأنهاإلا،أم209-8018منالفقرةفىاستقلالية

بريطانياوقعتام909عاموفيطويلا.النجاحلهايكتب

بريطانيابأحقيةالأخيرةباعترافيقضىاتفاقاتايلاندمع

بسيادةبريطانيااعترافمقابلوبيرليسكلنتانولايتيفي

فطاني.علىتايلاند

تايلاندبشعبالأوروبيالاتصالبدأ.الأوروبيالاتصال

القرنأوائلفيأيوتاياإلىالبرتغاليينالتجاروصولعند

استطاعتعشرالسالغالقرنوفي.الميلاديعشرالسادس

تؤسرأنوهولنداواليابانوفرنساوبريطانياأسبانيامنكل

بعضالتايلانديونمنحوقدتايلاند.فيتجاريانشاطا

داخلالاستقرارحقوهولنداوإنجلترافرنسا:مثلالشعوب

الأصلية.بلادهمبقوانينالتمتعمعأيوتايا

تمكنتام767عامفي.الجديدةالحاكمةالاسرة

العاصمة،وتدميرايوتاياعلىالاستيلاءمنالبورميةالقوات

تمكنتتاكسينفيراالجنرالبقيادةالتايلانديةالقواتولكن

الملك،تاكسينوأصبحالبلادمنبورماشعبطردمن

ثونبوري.فيجديدةعاصمةأسستحا

محلشاكريفيراالجنرالحلام782عاموفي

ألممرةوأسه!،الأولرامالقبهوأصبح،تاكسينالملك

عاموفيهذا.يومناحتىتحكممازالتالتيشاكري

تايلاندعاصمةونقلت،سيامإلىالدولةاسمتغيرام782

فرايا.شاونهرعبربانكومإلىتونبوريمن

(أم-868أ185)الرابعأورامامونكوتالملكويعد

الشعوبمنبموظفيناستعانحيث،سيامحكامأقوىمن

والعلومالغربيةاللغاتدراسةعلىمواطنيهوشجعالغربية

ودولوبريطانيافرنسامعالتجاريالنشاطوأعاد،الحديثة

الأصلية.المهاجرينبقوابنالتمتعحقأعادكما.أخرى

راماابن(الخامس)راماكورنشمولالونالملكوتمكن

،والدهبدأهاالتيألاجتماعيةالإصلاحاتمواصلةالرابع

الرقإلغاءاستطاعأم(،019-أ)873حكمهفترةففي

جديدتعليمينظاموإقامةالدولةتنظجموإعادة،مسياممن

الشعب.أطفالكللخدمةصمم

سيامساعدت.والثانيةالأولىالعالميتانالحربان

الأولىالعالميةالحربفيوبريطانيافرنسا

حاربوقدوالمجر،والنمساألمانياضدام(1918-19)4

لهذهونتيجة،الأوروبيةالمعاركفيالتايلانديونالجنود

التمئحقعنوفرنسابريطانياتخلتفقد،المساعدة

تايلاند.فيلرعاياهاوالفرنسيةالبريطانيةبالقوانين

ممنالتايلانديينمنمجموعةدخلتام329عاموفى

)الملكالسابعراماالملكعلىفرنسافيتعليمهمتلقوا

مطلقةملكيةمنالحكمتغييرعلىوأجبروههيبوك(براجاد

هيبوكبراجادتنازلام359عاموفى.دستوريةدولةإلى

أنانداواسمهالعشر،السنواتذيأختهلابنالسلطةعن

مجموعةعنهبالإنابةحكمالذي(،الثامن)راماماهيدول

الدولةأعضاءبعضواسمتولى.المؤقتينالحكاممنأومجلس

تعديلوتم،ام389عامالسلطةزمامعلىالعسكريينمن

.أم939عاملتايلاندرسمياالدولةاسم



تايلاند06

طالبتأضانية(االعالميةالحرب)إدانأم049عاموفي

أ!أضكورنشولاالملكمنحهاالتيالأرضباستعادةتايلاند

فيتايا،ندجانبإلىاليابانووقفت،الصينيةللهند

عامفير،الأرضهذهلإعادةالصينيةالهندعلىالضغط

قعتوث!قليلا،قاومتالتىتايلاندأصياباناغزتأم149

أسياباناهاجمتنفسهأعاماوفي.اليابانمعتحالفمعاهدة

،هاوايفيبيركميناءفىالموجودةالأمريكيةالقواعد

وأعلنت،اليابانمعحربفيالمتحدةالولاياتودخلت

وخلالأم،429عاموبريصانياأمريكاعلىالحربتايلاند

مناليالانضدحرةتايلالديةحركةقامتالحربهذه

تايلاند.داخ!ل

مارشالالفيلدح!+ا.الثانيةالعالميةالحربمابعد

إلانأ!زراء،ارئيسمنصبشغلالذي،سونغرامبيبول

وقدأم9-7ءأ646عاميبينلتايلانداليابانيالاحتلال

حتىأجلاداليحكمتاناراتساريتمارشسالالفيلدبهأطاح

قتصادالايرتصوأمنساريتوتمكن.أم639عاموفاته

الفيلدوواصل،المتحدةأ!لاياتامعالعلاقاتوتقوية

سمححيث،نفسهالاتحاهفيكيتكاشورنتانوممارضعال

تايلاند.فيجويةقواعدبإقامةالمتحدةللولايات

أمريكاامشخدمتفيتنامحربإلانأم69ءعاموفي

وكمبوديافيتنامفيالشيوعيةالقواتلضربالقواعدهذه

القواتجانبإلىللقتالقواتتايلاندوأرسلت،ولاوس

الجنوبية.فيتناموقواتالأمريكية

رإندوليسياتايلانددولكونتأم679عاموفي

شعوببرابطةعرصاتحادا،ومشغافورةوالفلب!توماليزيا

الاتحادأعذارسمئابرونايوانضمتاسيا،شرقىجنوب

التعاونتخميةالاتحادهذاأهدافومن،أم849عام

لالإضافة،الدولهذهبينوالاجتماعىوالثقافيالاقتصادي

.ومستقرةآمنةمناطهتآسياشرقيجنوبدولجعلإلى

تايلاندفيالجامعاتطلابقادأم739عاموفي

ثلاثولمدة،ذلكوأعقب،الحكومةضدمدنيةثورة

يستمرأصمالحالولكن،ديمقراطيةحكومةتشكيل،سنوات

،أم769أكتوبرفيالديمقراطيةعهدالتهىحيثطويلا،

الطلابمنمحافظةمجموعةداهمتحينوذلك

بانكوكفيتاماساتجامعةفيالراديكاليةالمجموعات

ا!متولىثم،الآلافواعتقلشخصا04نحووقتلت

وأجريتام979عامحتىالسلطةعلىالسمكريون

طيلةبالانتخابالح!صمةوصارت،أحامةاالانتخابات

العسكري!تولكن.ام9791199عاميبينماالفترة

،أم!19عامفبرايرفيأخرىمرةالسلطةعلىاستولوا

المدنيينمنمؤقتةحكومةوعينواأررمعتوراوعطما!

حكومةقيامأصبحجديددستورتبنيوبعد،والعسكريين

فازت،أم299مارسوفيحتميا.أمراجديدةمدنية

الانتخاباتفيللجيشالمؤيدةالأحزابمنمجموعة

منكثيراحتجالوزراء.رثيسمنصحبفيعس!صياوعينت

جديدةانتخاباتوأجريتأضعي!ت،اهذاعلىأضايلاندي!!ا

فيلكفايتشوانفاز.العامنفسمنسبتمبرفي

انتخاباتوفىللوزراء.رئيساأص!ترالانتخابات

منائتلافاتزعمأنبعدأركاسيلبا-بانارنفاز،أم599

.أحزابسبعة

تايلاندبينالصداقةجسرافتتح،أم499عامفي

الميكونغ.نهرعبريمتددوليجسرأولوهوولاوس

فيرفاهيةالدولأكثرمنتايلاندتعد.اليومتايلاند

المشكلاتمنأمحديداتواجهولكنهاآمسيا،شرقىجنوب

نحوهربأم759عامفيتنامحربنهايةفبعد،الخطيرة

تايلاند،إلىوفيتنامولاوسكمبوديامنلأجئمليون

والمنظماتالأحمروالصليبالمتحدةالأماوسارعت

والمسكنوالكعساءالطعامتقديمفىالأخرىاعيةأ!وأا

تايلاندحكومةيشغلكانالذيءواخشي.أطهبيةاواشعاية

التىالدولإنحيث،اللاجئينهؤلاءبقاءمدةطولهو

منالكثيروهنالك.بذلكتقمل!اتوطينهمابإعادةوعدت

علىالمتنافسةالكمبوديةالقواتبينتحدثالتيالنزاعات

أمنعلىكبيراخطرايشكلمما،التايلانديةالحدود

البلاد.واستقرار

آسيا

س!ص!لا

حد:أس!دأ!ميولههى

يةلمودا

مايتحتمياع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

آسياشرقحنو!

آسياشرقيجسو!شعوبرابطة

!يوكيت

الملالص

نهر،ميكونغ

الموفوععناصر

الحكمنظام-ا

المحاكم-دالوطحيةالحكومة

المسلحةالقواتهـ-المحليةالحكو!ة!

السياسة-ج

السكان-2

اللغة-ووأصولهمالس!سالىتعداد-أ

الدين-رالمعيمتمةأنماط!

التعليم-حالم!سح

الف!ونطالطعام

تمولزاهـ

لسطحا-3

الشحاليةالحال

كوراتهفححة!

ال!وصطالسهلخ

.المناخ-4

الحويةالحريرةشبه-د

الحيواليةاقىوةهـ-



16بيرنتإدواردلسيراتايلر،

لاقتصادا-

لزراعةا-أ

عةلصناا-ب

سماكلأاصيد-ج

!يلتعدا-د

تاريحيةنبذة-

السياحةهـ-

الدوليةالتجارة-و

النقل-ز

الاتصالات-خ!

تايلاند؟فيالفنونفيالبوذيةأثرتكيف-

التايلاندية.الأطباقأشهربعضاذكر-

فطاني؟من!قةفيالغالبالدينما-

تايلاند؟فىبالسكانكتافةالأقاليمأكثرما-

؟تكونوكيفتايلاند،فىشعبأولاسماذكر-

تايلاند؟ديميناءأكبرما-

تايلالد.فيللأرزإنتاجاالأقاليمأكثراسماذكر-

الملاكماتأنواععنتايلاندفىالملاكمةتختلصفيم-

؟لأخرىا

تايلاند؟فيالرئيسىالمحصولما

تايلاند؟فيالرئيسىالمعدنما-

بأهماإفريقيا،جنوبعدماءمنلاثنينعائدةاسمتاللر

عالمية.شهرةاكتسبا،وابن

عالمم(.3691-681)7أرنولدالسيرتايلر،

فيأوندرستيبورتمدينةوقدأصبحت.بيطريةأبحاث

شهرةذات-مختبرهتايلرألمسىحيث-إفريقياجنوب

للسيروالتكريمبالولاءتدينوهى.البيطريةالعلومفيعالمية

مؤسسها.باعتبارهتايلرأرنولد

وبدأسويسرا.فىفريكمدينةفىتايلرأرنولدولد

عاموفي.ام198عامإفريقياجنوبفيخاصانشاطا

ماشيةنصفعلىقضىشديدوباءانتشرام698

الماشيةأمراضفيبأبحاثهللقيامهذاحفزهوقدالقطر.

الغامضة.

-)9918والبويرالإنجليزبينالثانيةالحربوخلال

وعندمابيطريا.جراحاالبويرمعتايلرخدمأم(209

بمواصلةلهسمحوابريتوريا،علىالبريطانيوناستولى

،أم109عامالدكتوراهدرجةعلىحصلوقد.أبحاثه

فيمختبرهأقامسنواتبسبعذلكوبعد

مديراتعيينهتمام019عاموفي.أوندرممتيبورت

وشملتإفريقيا.جنوبلاتحادالبيطريةللخدمات

تنشروكيف،النوممرضذبابةفيرائدا،بحثاأعماله

السامةالنباتاتاثارعنبأبحاثقامكما.المرضهذا

الختلفة،الحيواناتأمراضعنوأبحاث،الحيواناتعلى

.الحيوانوغذاءالضارةوالحشرات

أرنولدالسيرابنم(.7291-981)9تايلرماكس

عامإفريقياجنوبفينوبلبجائزةفائزأولوأصبحتايلر،

ولدالصفراء.الحمىفىعملهعنالجائزةومنح.أم159

بريتوريا.فىماكس

الولاياترئيسام(.862-0917)جونثايلر،

.ام845عامإلىأم841عاممنالمتحدة

فيتوفيالذي،هاريسونهنريوليمللرئيسنائباكان

الرئاسة،منصبتوليهمنواحدشهربعدم1841أبريل6

ينتميتايلركانوقد.الرئيسمنصبفيمحلهتايلرحل

أنهإلا،المتحدةالولاياتجنوبىفىالديمقراطيالحزبإلى

الهويعحزبعنهاريسونمعوترشح،حزبهعنانفصل

الحزببعدفيماأصبحالذيالديمقراطيللحزبالمعارض

.لجمهوريا

كانلأنه،ام084فىالهويغحزبإلىتايلرانضم

أهليبنكإنشاءنحونضالهوجهقدالحزبأنيظن

تقدمرئيساأصبحماوبعد.حمائيةتعريفاتوفرض

يناديتشريعىببرنامج،الكونجرسفىالحزبأعضماء

)الفيتو(النقضحقاستخدمتايلرلكن،الأمرينبكلا

بهتقدمقانونمشروعكلوضدالإجراءاتتلكضد

الأعضاءدفعمما،الكونجرسفىالهويغحزبممثلو

أنهمإلارسمياإليهالاتهامتوجيهمحاولةإلىالغاضبين

ذلك.تحقيقفىفشلوا

ولايةفيتشارلزبمدينةوايجرينعزبةفىتايلرولد

عامالمتحدةالولاياتلرئيسنائباانتخابهجرىوقدفرجينيا

الأمريكية.المتحدةالولايات:ان!.ام084

لاعبام(.639-)1871هنريجونتايلر،

لأولالمفتوحةبريطانياببطولةفازمتميز.بريطانيجولف

بطولاتبأربعفازبعدهاومن.ام498عامفىمرة

الجولفلناديالحياةمدىالفخريةالعضويةمنح.مفتوحة

تايلركانوقدبأسكتلندا.أندروزبسانتالعريقالملكي

لاعبياتحادأسمهأصبحالذيألاتحاد،مؤسسيمنواحدا

نورثمان.فىتايلرولدلبريطانيا.المحترفينالجولف

-1)832بيرنتإدواردالسيرتايلر،

ماكثيرا)أنثروبولوجيا(بشريةأجناسعالمم(.7191

أبوعلمأنهعلىبالإنجليزيةالناطقةالبلدانفيإليهيشار

منالفرعهذانمومؤلفاتهنشطتوقد.البشريةالأجناس

.العلوم

وعلىالأسفار.كثيروكان،لندنمديخةفيتايلرولد

إلا،ومنهجيةمنتظمةجامعيةدراسةيتلقلمأنهمنالرغم

منأكسفوردجامعةفيالأجناسعلمأستاذكانأنه

منها:الكتبمنالعديدآلف.ام909إلىأم698عام
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الثقافةأم(،)865القديمالبشريةتاريخفيأبحاث

(.م1871)البدائية

.الأسطورةبمالدين؟الثقافة:أيضاانظر

عالم(.م791ء-1)886جيفريالسيرتايلر،

مجالاتفىواشتغلأطعلما،عمرهنذرإنجليزيفيزياء

المحيطأ!شمافياستكشافيةبجولةقام.الفلكيةالأرصاد

أثناءالطهيرانمجالإلىبالإضا!ة،ام319عامالأطلسي

عملكماأم(.189-191)4الأولىالعالميةالحرب

الثانيةالعالميةالحربأثناءالذريةالقنبلةمفجريفريقضمن

يحدثالذيالإبطاءبحسابقامام(.1-459)939

المد.حركةعنالناجمللاحتكاكنتيجةالأرضدورانفي

.لندنفيتايلرولد

تمرد.تايلر،وات؟الرؤوسفريبةأنظر:.واتتايلر،

أفضل.(م9271-م2461)رددواإتاوور،

الأدبشىبالاستعماريةالمعروفةالمرحلةفيالشعراء

ليسترشايرفيتايلورولدأم(.8و17)القرنينالأمريكي

الولاءميثاقعلىالتوقيعفيرغبتهعدموبسبببإنجلترا،

عامبأمريكانيوإنجلندإلىهاجرالإنجليزيةللكنيسة

بولايةويستفيلدفيقساإدواردتايلوروأصبح،أم671

وفاته.حتىفيهاأقامحيثماساشموسيتس،

تحفيريةثأملاتديوانفيتايلورأشعارأشهرتظهر

كنيسته،فىالشهريللقداسكتبهامجموعةوهى

الخيرب!تالحوارأسلوبأ!شخدم،اللهحكمكتابهوفي

والشر.

للشعراءالشائكبالأسلوبتأثرهتايلوركتاباتتعكس

وعلى.الميلاديعشرالسابعالقرنفيالإنجليزالميتافيزيقيين

نأإلا،معقدةتايلوراستخدمهاالتياللغةأنمنالرغم

،شعرهفىاليوميةالحياةمنالمأخوذةللأمثلةاسشخدامه

مفهوما.شعرهجعلت

سينمائيةممثلة(.أم-)329إلدزابيتتايلور،

المتقلبة،الخاصةوحياتهالجمالهاواسعةشهرةنالتأمريكية

السينمائية.أعمالهاإلىبالإضافة

أولوكانفيلما،خمممإتحوالىفيتايلورظهرت

أم(،9)42دقيقةكلواحدمولودهناكفيلمفيظهورها

الجيتإلىعدفيلمفيبظهورهانجمةطفلةأصبحتثم

عنأكاديميةجوائزعلىتايلورحصلتأم(.9)43ياليزي

الذيمنوفيأم(069)8بنزفيدفيلمفيدورها

أفلامهاوتشملأم(.)669؟وولففرجينيامنيخاف

الشمسفىومكانأم()449الوطنىانحملالأخرى

صفيحعلىوقطةام()579رينتريومقاطعةأم(519)

(ام)959فجأةالماضىوالصيفأم()589ساخن

ام(.)679ذهبيةعينفيوانعكاسات

لأبوينلندنفيتايلورروزموندأسزابيثإولدت

الممثلتزوجتحيث،مراتثمانىجتتزووقد.أمريكيين

المنتجإلىبالإضافة،مرتينبيرتونرتحشاردانبريطانى

إديالأمريكىوالمغنيتودمايكلالأمريكياالسينمائى

خيرينشاطلهاكانالثمانينياتوفي.وغيرهمفيشر

الإيدز.أبحاثلدعمحملةقادتحيث

عدماءمنعالمأم(.731-1)685بروكتايلور،

الأساسهيأصبحتصيغةبتطويرقامالإنجليز،الرياضيات

المتعلقوالتكاملالتفاضلعلمعليهيعتمدالذي

تايلوربنظريةالمعروفةالصيغةهذه.المحدودةبالاختلافات

الذي،والعكسيةالمباشرةالزيادةطرقمؤلفهفىظهرت

أم(.717-)1715عاميب!تكتبه

،لندنمنجزءالآنهىالتيأدمنتونفىتايلور:أ!د

أمينوكان.بكمبردججونالقديسكليةفىتعليمهتلقى

.ام718عامحتى4171عاممنالملكيةالجمعية

إنجدترا.فيالأنهاروأطولأهمالتايمزنهرلهر.التايمر،

وويلزإنجلترامنكلفييجريالذي،السفرننهرأنغير

كوتسولدتلالمنالتايمزنهروينبعالتايمز.نهرمنأطول

كم346امتدادعلىويجريلإنجلترا.الجنوبىالوسطفى

بحرفييصبحيثإنجلترا،شرقيجنوبإلىيصلحتى

فيالتجاريةالطرقأهمأحدالتايمزنهرويعتبر.الشمال

إنجلترا.

ذلكفيبماالتايمزنهرامتدادعلىمدنعدةوتقع

ثووسا،تيلبوري،لندن،كينجستون،ريدنج،أكسفورد

يمرحيثلندنوسطفيالتايمزنهرولمجعرجالبحر.علىإند

مشرلتمايرجلومنكلريىحلاليجريالتايمزنهرمنالأعلىالجزء

شاير.!سفوردوأ
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ويبلغ.لندنوبرج،كالبرلمانشهيرةأماكنعدةبجانب

كما.الشمالبحرفيمصبهعندكم8حواليالنهرعرض

منالأسفلالجزءفيالشماللبحروالجزرالمدحركةتؤثر

التايمز.نهر

النهربهذاالتاريخيوأصلهالندنأهميةوترتبط

نهرضفافعلىالصناعاتمنكثيرقامتوقد.الضخم

أهمبأنهامعروفةالقدممنذوأصبحت.لندنفيالتايمز

بنيتوقدالتايمز.ن!بسببإنجلترافيالتجاريةالمراكز

التاس!عالقرنمنذحالياالنهرعلىالموجودةالتحميلأرصفة

.الميلاديعشر

منالشحنأنشطةمعظمانتقلتالحضرينالقرنوفى

نهرمصبعندالنفطمصافيوتوجد.تيلبوريإلىلندن

نهرقاعمنالأسفلالجزءمنقسمتعميقتموقدالتايمز.

الشمالبحرمنالإبحارمنالكبيرةالسفنلتتمكنالتايمز،

اليابسة.إلى

(بمالمادةعلىا!شعاعيؤثر)كيفالإشعاعانظر:.الثأين

التعريضالكيرلينى،التصوير،الأيونجاما،أشعة

الفيزيماء(بمالكهربائية)الشحنةالذرةبمالإشعاعداءبمللإشعاع

،الفلوريالمصباح،الأيونيالمجهرالموابوالبلازما(،)فيزياء

النظائر(.)فصلالنظير

شمالفىالمهمةالأنهارمنالتايننهردهر.الثاين،

تاينوالشماليتايننهريملتقىعنديبدأإنجلترا.شرقي

فيهكسهامغربالواقعةالمنطقةفي،الجنوبي

مسافةالتايننهرشدفقالملتقىهذاوعندنورثمبرلاند.

ويصب.الشمالبحرفيليصبالشرقجهةإلىكم48

مدينةحتىوذلكالكبيرةالسفنلملاحةالتايننهر

الصناعيةوالمنشآتالمرافئمنالعديدوتوجد،نيوكاسل

البحر،وحتىنيوكاسلنهرمنابتداءالنهرضفتىعلى

تاينسايد.بالمممالكبرىالصناعيةالمنطقةهذهوتصمى

اشتقإنجلترا،شرقيشمالفيمقاطعةولرروطي!

يبلغ.الشمالبحرفىويصبانبهايمراننهرينمناسمها

نسمة.0008701سكانهاعدد

مقاطعةبوصفهامكانتهاعلىوويرتاينحصلت

منمكونةذلكقبلكانتحينفي،ام749عامحضرية

.درممقاطعةوشمالنورثمبرلاندمقاطعةجنوبمنجزء

ووزعتالمقاطعةمجلسإلغاءتم،ام869عاموفى

داخلها.الأحياءمجالسعلىاختصاصاته

معظموهى-تاينسايدمنطقةسكانعلىيطلق

أصلاتستخدمكانتلفظةوهيجورديزالمسم-المقاطعة

وأيضاالفحمبمناجميعملالذيالشخصإلىللإشارة

يطلقكانكما،المناجمفييستخدمكانالذيللفانوس

الفحم.نقلقاربعلى

مقاطعاتخمسإلىالمقاطعةتنقسم.الحكمنظام

والإسكانالتعليمبخدماتمنهاكلتضطلع،حضمرية

منطقته.فيكلالاجتماعيةوالخدماتالمكتباتوخدمات

مدينةأيضاتضمالتىجيتعسهد:هيالخمسالمناطقوهذه

بمجوستورثتشملالتيتاينأبونونيوكاسل،بيرتلى

إندوولزشيلدزنورثتشملوالتيالشماليةوتاينسايد

وساوثوجاروهيبورنتضمالتيالجنوبيةوتاينسايد

صارتوقد،واشنطنتضمالتيسندرلاندثمشيلدز،

فيالمحكمةوتنعقد.ام679عامجديدةمدينةواششطن

ووير.تاينخدمةعلىنورثمبرياشرطةوتقومنيوكاسل

الاقتصاد

الصناعيةالمناطقأقدممنالمنطقةهذهكانت.الصناعة

مايلي:التقليديةالمحليةالصناعاتوتفممبريطانيافى

بناءوصناعةالثقيلةوالهندمسيةالكيميائيةالصناعات

أم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربوبعد.السفن

المنزلية.الأجهزةصناعةإلىإضافةخفيفةصناعاتنشأت

الخمسينياتمنتصفمنذشديدةبطالةمنالمنطقةوتعانى

تعدينفىالمستمرالهبوطبسبب،العشرينالقرنمن

المنطقةالمركزيةالحكومةدعمتوقدالسفنوبناءالفحم

تشجيعذلكفيبمابهاالبطالةنسبةتخفضكيماليا،

جيتسهدفىهذهوتوجدودعمها.متنوعةصناعيةمناطق

تم،أم879عاموفيوسندرلاند.شيلدزونورثوجارو

إحياءفيللإسهاموذلكوويرتاينتطويرهيئةإنشاء

وحضريا.اقتصادياتاينسايد

ونوتايننوجانبيعلىالسفنبناءصناعةوازدهرت

لبناءالمنطقةخصصتالثانيةالعالميةالحربوبعدوير.

هذهوتراجعت،الضخمةالنقلوسفنالبترولناقلات

القرنمنالثمانينياتفيتركتثمالسبعينياتفيالصناعة

معداتبناءصناعةمحلهاحلتأنمالبثثمبمالعشرين

البحار.فيالبترولعنالتنقيب

اقتصادفيمهمادوراالفحمتعدينأدى.التعدين

أبوابهاغلقالمناجممنالعديدأنإلا،القدممنذوويرتاين

منهاضئيلعددوبقي،العشرينالقرنمنالخمسينياتمنذ

تاين.نهرجنوبالمناجمهذهوتتركزمفتوحا.

لأنهوويرتاينفيمحدودالزراعيالنشاط.الزراعة

مزارعوهناك.للزراعةصالحةكثيرةأراضهناكلاتوجد

بعفزراعةجانبإلىقليلةكانتوإنالألبانلمنتجات

والفواكه.الخضراوات
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مابين)إم(السريعالطريقيربط.والاتصالاتالنقل

جزفطتنظيمانيوكاسلفيويوجدونيوكاسلالجنوب

وسطالتايننهرتعبراشتىالجسورومن.الفرعيةللوق

للمشاةجسروهوبريدجليفلهاي:نيوكاسل

وتملمستيفنسونجورجصممهوقدأيضاوللقطارات

الجسر)أوبريدجسوييجبناءوتم،م9184عامافتتاحه

.ام289عامشيدتاينوجسرأم،876عام(المتحرك

عامافتتاحهتماسذياتايننفقاستخدامأيضاويمكن

يربطالنفقوهذا،والحافلاتالسياراتلعبورام679

فيويرنهريعبرانجسرانوهناك.وهاورنجاروبين

شيدالذيبريدجألكسندراكوينوهماسندرلاندوسط

عامشيدالذيبريدجوويرماوث،ام309عام

.أم929

إنشاؤهاتم،السريعةالحديديةللسككشبكةوهناك

جزءويمرالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلفي

الحديديالخطيربطبينمانيوكاسا!،أسفلأنفاقفيمنها

جنوباولندننيوكاسلمابينالشرقيللعساحلالرئيسي

شمالآ.وأدنبره

هيئةمنكلعلىالمستقلةالإذاعةهيئةوتشرف

تيزتاينلتلفازأنكما،الممستقلةوالشركةالبريطانيةالإذاعة

بهافإنذلكإلىوإضافة.نيوكاسلفيإمشوديوهات

اشبريطانيةالإذاعةلهيئةتابعبعضهامحليةإذاعةمحطات

بهاتصدرالتىالمحليةاليوميةالصحفأما.مستقلوبعضها

المسائيةوكرونيكل)صباحية(الجورنالصحيفةفتشمل

سندرلاند.فى)الصدى(إيكووصحيفة

السطح

تاينمنطقةنورتمبرلاندمقاطعةتحد.والمساحةالمو!ع

أما،الجنوبمندرمتحدهاكماوالغربالشمالمنووير

بينمسافةأقصىوتبيئالشمالبحرفيحدها،الشرقفى

وتبلكم32وغربهاشرقهاوبينكم03وجنوبهاشمالها

.2كم045مساحتها

وتقع،منخفضةمنطقةوويرتاينوالأنهار.التضاريس

رمليةصخورمنتتكونمنخفضةهضبةعلىنيوكاسل

سندرلاندأما،تاينممريقطعهاهشةركاميةوصخور

الجيريةالصخورمنهضبةعلىفتقعانشيلدزوساوث

سندرلاند.عندويرنهرممريقطعها

ساحلعلىعليههوعماهناالمناخلايختلف.اكخ

الواقعةالمناطقمنوحرارةأمطاراأقلأنهإلا،الشرقيإنجلترا

ملم007نحوالسنويةالأمطارمعدلويباجنوبهفي

منتص!فيم54فهوالحرارةدرجاتمتوسطأماتقريبا،

الصيف.منتصففيم551ونحوالشتاء

تاريخيةنبذة

العشرينياتفىالرومانبناهالذيهدريانجداركان

وولزبلدةعنديبدأالميلاد،بعدالثانيالقرنم!والثلاتينيات

نيوكاسلوكانتسيجيدنمتسمىوقتهاكانتالتيإند

ساوثكانتحينفيأيليوس،بونستسمىعبورنقطة

الإنجلزجحافلوغزت.للإشاراتومحطةحصناشيلدز

فيالنصرانيةانتشرتثمالميلاديالخامسالقرنفيالمنطقة

الميلاديالمسابعالقرنفيليندزفارنمدينةمنالمسطقة

وسندرلاند.ومونكويرماوثجاروفيالأديرةوشيدت

النورمنديونبنىالميلاديعشرالحاديالقرنأواخروفي

بنيتثمنيوكاسلاسممنهااشتقالتىالحديدةالقلعة

الميلاديعشرالرالغالقرنخلالالمدينةحولالأسوار

الحرفية.النقاباتونشأتالأصوافاتجارةتطورتوبعدها

المقاطعةهذهفيولدتالتيالمهمةالشخصياتومن

ومهندسكولينجووداللوردالبحروأميرالموقربيدالمؤرخ

سوانجوزيفوالسيرستيفنسونجورجالحديديةالسكك

الكهربائى.المصباحوعرضصنعمنأول

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

جدار،هدريانتاي!ألودنيوكاسلالصساعيةالتورة

إنجلترافىمحليةحكوميةمقاطعةأكبرتعدمنطقةظيددول

قدرهامساحةوتغطي.نسمة004.56سكانهاعددوويلز.

الأسكتلنديةالحدودمنطقةوتحدها،2ح-ا022.2

الإنجليزية.وويروتاينودرهامكامبيرياومقاطعات

بعفوبها،ريفيةمنطقة-معظمهافى-تاينديلتعد

التيوهكسهاموسيلهولتمدنهاوأهم.الطبيعيةالمناظر

النشاطالسياحةوتعد.وبرودهويالإداريالمركزتعد

جدارالمهمةالتاريخيةالمواقعومن.تاينديللمنطقةالحيوي

منالعديدويوجد.الرومانيةفندولاندوقلعةهدريان

ويقوم.الرومانيةالاثارمنالكثيرتعرضالتىالمتاحف

كما،الواديمناطقفىالغلالبزراعةالمنطقةفيالمزارعون

الصناعاتوتشمل.التلالفوقوالماشيةالأغناميربون

مكوناتوصناعة،والطباعة،الخفيفةالهمدسةالرئيسية

وفي.والبلاستيك،والدهاناتالخشبيةوالرقائق،الألومنيوم

عمالأنحينفيالخشبنشرآلاتتدورهكسهاممدينة

،والأثاثاتالأصباغلمانتاجيقومونبرودهويمدينة

ومادةالفحمتعدينمحلياشمكمابمالورقومناديل

الفولاذ.لتقويةتستخدمالتيالفلورسبار

نورثمبرلاند.:أيضانظرا

وويرتاينإقديمفيمحديةإدارةمنطقةالجنوبيةتاينسايد

عدديبلغ.الصناعيةشيلدزساوثبلدةمنتدارلانجلترا.



،هيبورن،بولدونمدنها:ومن.نسمةاء009.1سكانها

الصناعاتمثل،التقليديةالصناعاتبعضوبهاوجارو.

إنتاجها،قلوقد.الفولاذوإنتاج،السفنوبناء،الثقيلةالهندسية

ضاعةفيوالعملالحجريالفحماستخراجإلىالعمالواتجه

كصناعةالحدشة،بعفالصناعاتجانبإلى،الخدمات

العائمة.النفطمنصاتوصيانة،الكهربائيةوالأجضة،الملابس

وير.وتاينأيضا:انظر

فيمحدىحكمذاتمقاطعةالشماليةتايئسايد

الأسماكصيدميناءفىإدارتهاوتقعبإنجلترا،ووير،تاين

وهى.نسمة0018878سكانهاعدديبيئشيلدز.نورث

وشلى،وخليج،تاينماوثكاركوت!ر،منتجعاتتضم

صناعةبوولسيندويوجد.هدريانلجدارالشرقىواطرف

الفحم.تعدينبالمنطقةيوجدكما،السفنبناء

.(السياحية)المزاراتجزيرة،مان:نظرا.دوواولا

على،الجنوبيالصينبحرفيتقعجبليةجزيرةثاووان

الصينيونويعرف.الصينيالساحلمنكما04بعد

غاباتلجمالونظرا.المدرجالخليجوتعنيبتايواد،ابئيرة

يأفورموزا،البرتغاليونالبحارةسماها،الجزيرةهذه

الجميلة.الجزيرة

عامالصينفيالحكمعلىالشيوعييناستيلاءعند

.تايواننحوالوطنيةالصينحكومةتحركتام،949

شك،-كيشيانغجنرأليسيموالوطنيالرئيسوجعل

مميطرت.الصينلجمهوريةالرسميةالعاصمةتايبيهمدينة

تضمفرموزا،مضيقفىجزرعدةعلىأيضاالحكومة

ماتسو.تعدكويمويومجموعةوبيسكادورزماتسو

للصينالتابعةفوجيمقاطعةمنجزءاكويمويومجموعة

.تايوانقبلمنتداركانتولكنها،الأم

)تايوان(الوطنيةالصينحكومةتخضع.الحكمنظام

خمسةعلىويقوم،الأمالصينفىالمطقأم،469لدستور

والقضائيةوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطة:وهي،حكوميةأفرع

.يوانأومجلسفرعكلويرأسوالتفتيمق،والضبط

حكومي،مسؤولوأكبرأقوىتايوانرئيسويعد

الرئيسويعيهى.سنواتستلفترةالوطنيةالجمعيةوتنتخبه

الجمعيةووظيفة.التنفيذيالمجلسليرأسللوزراء،رئيمسا

وتسنالدستور،وتعديلالرئيساختيارالأسامميةالوطنية

التشريعى.المجلسبوساطةالقوانينمعظم

أنشأت،ام949عامتايوانإلىالانتقالوبعد

يتكونتشريعيا،ومجلساوطنيةجمعيةالوطنيةالحكومة

تمالذينالأعضاءبينمناختيارهميتمأعضاء،من

56نيواتا

.ام489وام479عاميالأمالصينفيانتخابهم

وعرفوا،ومستمرةدائمةبصفةعضويتهموتمستمر

عضوا8أصئهأم،199عاموفي.الدائمينبالأعضاء

001ونحو،الوطنيالبرلمانفىأعضاء058بينمن

المناطقيمثلون،التشريعىالمجلسمن215بينمنعضو

منقرارصدر،ام099عاموفي.تايوانفيالختلفة

غيرالحياةمدىالأعضاءاختياربأنيقضىالمحكمة

وبعد.أم199عامبنهايةالاستقالةوعليهم،دستوري

الوطنيالبرلمانأعضاءمختلفانتخابيتمالاستقالة

ستلمدةتايوانسكانطريقعن،الاقتراعبوساطة

لمدةانتخابهمفيتمالتشريعيالمجلسأعضاءأما،سنوأت

فقط.سنواتثلاث

قضائية،سلطةأعلىتايوانفىالقضاءمجلسويعد

ويملك.الدولةفىالمسؤوليننشاطاتكلبمراجعةويقوم

فلهالتفتيشمجلسأما.الأمانةبخيانةالاتهاملمملطة

الدولة.موظفيوترقية،تعيينسلطات

يوانتا

أخرللهطسهطرسمكه!

البحرسطحمسنوىلمحووارتالاع،

الدوليةالحدودفىمرحخالسمتالحريطةهذه

سك!ص-

اسسيالأ-هيابا!!يم

الصين*الضبر

تايوأرزوس!حمهدأ؟!ءفثبركي

كأىكحر،لمحي!الهماري

!ةلأ؟ال!مبنلم!ر2الشمالي

ث!إئجئوس3نها

لايو"؟ء-ص!ه!ى..--"؟ير4%

كاخ!كئؤخسص-!ئهغا!!!قئيم-.لأ-فيلأكا!؟4بمأحرلاعألى

ترفي؟؟تم!كأ!7،4كا-ير،ىأ--+-س-لضحم!كا،كثكوكتئ-!س-!ء--%

ى!4كالإلإفيع-3!-"لأ؟كأ!،بنجاشيايولح

-سكاءكغ"سءكجثغ"في؟ثهـث!لأكه!"ع*أ

!-!حلألأثبهحاثيحريرة

!ءأ!ىبرفئبمعكئئنجهبرلإ/كأبر!كأ9كاءأأ3ثاك!*ءلملشياوفكوكط.؟

كاغء-عءىأ-حد!هرخكز*%لشوي-+ط!،ص

ىشكاجء-3.33،3!كاثوجمببربر!ء!نحليء-كاي!ئهةألم

ثرهؤئرء.أاىإئايو%!-.صلا*ء-?*أ

،؟ء،-.أمممتفدباتشوناكا.ثبئخكا؟،

!ئم!،؟..?لم-ىعيرتملأيخ؟4ىء3د!كورك!-إ
مو!ءجريرة

)ئايواىأ3.!201-ص.،كا،ء

-!ص!س---+ى*ء-ءص--!،،-----+رر--سص+-!ص؟.دس.-ب!كا!"يرطئممح!لمبن

!أ،"نا*نر،ءص!-عءلأ!ء...%

المسرطرإ3بنمنهو!ا!سكأنعدورسإحريرلنع!ك!بيكا!+!روئنس*بوأ

مدر.!-لأ-لاىصلأص3*3لأ-3*--*أ-3صء-7!لا!ء!كأءبم

،،فىأىلم؟دغ!،!لإ+ا-!شءكأ!ءإ

لأأشسس3لم7-73؟تيتونج!

،!.ق?كاة*؟7"يم-برجه

المصل!بحرنكه!فماقبر-لإ("!لملاولو

الجنوبىوهمفميونجنج-ص،وع8

!نر!!?ستونجحهصألفلبلفى%

ليوتلاليويو،ص!/غاوو

.."نجرزلميو،صد!لأن

-+!،7ى-ء--"+----كاء--3!!-كاكا"-*-اسيقجمهة!----!-ئر--

ميل005001015002



يوانتا66

أسسهلافىتايوانسكانمعظميعيش.السكان

وينحدر.للجزيرةالغربيالثلثيكونالذيالساحلى

أقاليممنالجزيرةإلىقدمواوقد،صينيأصلمنمعظمهم

أكثروهرب.الأمالصينفىوغوانغدونغفوكينأوفوجيان

عخد،تايوانإلىالأمالصينمنصينيونصفمليونمن

نحووينحدر.أم949سنةالحكمعلىالشيوعييناستيلاء

عرقيةصلةذات،صينيةغيرأصولمنالسكانمن%2

الأصليينالسكانمعظمويعيم!.والفلبينيينبالإندونيسيين

.المرتفعاتفي

حيث؟الأرضفلاحةالسكانخمص!نحوويمارس

2.1إلى.8،منيقربماالجزيرةفىالمزارعمساحةتبلغ

العيشمنبحبوحةفىيعيشونالمزارعينولكنهكتار.

المحاريثحلتوقدهذا.الاسيويالمستوىحمسبوذلك

اقتناءالفلاحينمعظمواستطهاع،الزراعةفيالماشيةمحل

معظموتبنىوالتلفاز.الهوائيةوالدراجاتالمذياعأجهزة

وجدارالسقفيكونبينما،الطوبمنالمزارعينبيوت

التايوانيةالوجبةوتحتوي.الترابأوالإسمنتمنالفناء

وأوق!إللحماالخضارمعيقدمالذيالأرزعلىالتقليدية

القصبمنمخروطيةقبعاتالفلاحونويرتدي.السمك

فيرتديالمدنسكانأما.الشمسوهجتحت،العملعند

الغربى.النمطعلىالملابسمعظمهم

محلية،لهجاتعدةتايوانفيالسكانيتحدث

ماندرين،الشماليةالصينلغةيتحدثونمعظمهمولكن

فىالسكاننصفويعتنق.الرسميةأ!همينااخةوهى

والكونفوشيةالبوذيةإلىتنتمي،محليةديانةتايوان

تبلغبينما،السكانمن%24البوذيونويمثل.والتاوية

8%.النصارىنسبة

حيثبموالكتابةالقراءةتايوانسكانمن%9يست!ة

الابتدائيةوالمرحلة،سنواتتسعإلىالإلزاميةالدراسةتمتد

.أخرىسنواتثلاثلمدةأضالويةاتم،سنواتلست

حوالىتايوانمساحةتبلغ.وافماخالسطح

ولابسكادورز،جزرالمساحةهذهوتشمل2كم000.36

وكويموي.ماتسوجزرتشم!!

إلىالشمالمنالكثيفةبالغاباتالمغطاةالجبالوتمتد

أعلىارتفاعويبلغ.تايواننصفتغطيحيث،الجنوب

البحر.سطحفوقم؟7993(موريسون)جبلجبل

الشرقى.الساحلنحوشديداانحداراالجبالهذهوتنحدر

الجبلية،الممراتتخترقولصريعةقصيرةأنهارأيضاوهناك

خفيفاانحداراالجبالفتنحدرتايوانمنالغربىالجزءفىأما

منبسطة.سهليةأراضأوتلالشكلفي

ممطر،حارصيفذي،مداريشبهبمناختايوأنتمتاز

أما.سم025منأكثرالأمطارسقوطمتوسطيبلغحيث

علىمايزيديعمل.للمزارعينموطايعدتاليهمنبالقربخصيبواد

عة.الكر

صالحةجبالتايوانأراضيومعظم.الأرضبرراعةتايوادسكادحمس
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للفنونومتحفاحميلا،متنزهاالمدينةوسطيضمتايوانعاصمةتاليه

بالمكاتبالحاصةالشاهقةالمبانيأعلا،الصورةفيوتبدولتماهقاوفمدقا

اللإدارية.

الصيف،فىم27بينتتراوخفإنهاالحرارةدرجات

قويةتياراتالموسميةالرياحوتحملالشتاء.فيم815و

فىشسببفإنهاالشتاءفيأما.تايوانإلىغزيرةوأمطارا

الإعصاروهناك.الشمالفىالباردوالجوالأمطارهطول

الأمطارمنالكثيرفيأيضئايتسببالذي،الإستوائى

العاتية.والرياحالمدمرة

بخلافقليلةطبيعيةثرواتتايوانتمتلك.الاقتصاد

والبلوطوالشوكرانالأرزأشجاروتمثل،الجبليةالغابات

الأخرىالغاباتوتنتج.المنطقةفىالأخشابمصادرأهم

أقتصادويعتمد.الرقائقيوالخشبوالورقوالكافورالقنب

فيالمصانعوتنتج.الخارجيةوالتجارةالصناعةعلىتايوان

والمنسوجاتوالملابسوالإسمنتالحاسبةالالاتتايوان

والموادالبلاستيكيةوالمنتجاتوالصلبوالحديدوالأثاث

والسكرالرياضةومعداتوالأحذيةوالسفنالمعلبةالغذائية

تصديرويتم.الأطفالولحبوالمذياعالتلفازوأجهزة

الولاياتدولتعد.الخارجإلىالمنتجاتهذهمعظم

جذبمناطقوألمانياكونجوهونجواليابانالأمريكيةالمتحدة

.تايوانلتجارةمهمة

صالحايعدلاإذ،الصحراويالطابعتايوانعلىيغلب

إنشاءالمزارعوناستطاعمساحتها.وقدرلغسوىللزراعة

الأرضرقعةلزيادةتلالعدةسفوحعلىالمدرجات

وأمحصولينلزراعةالأسمدةيستخدمونكما،الزراعية

موجزةحقائق

يبيه.تا:صمةالعا

بوتونغاو(أو)ماندرينالشماليةالصينلغة:الرسميةاللغة

ماتسوتشملولابسكادورزجزرتشمل2،كم089.35:الملساحة

.وكويموي

إلىالشرقمن،كم378الجنوبإلىالشمالمن:اللسافاتأطول

كم.398الساحلكم،451الغرب

سطعفوقم3لأ799(موريسون)جبليوشانارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحارتفاعأدنىالبحر،

نسمة000.907.21أم699عامتقديرحسب:السكان

2./كملسمة2!ه:الكثافة

عامإحصاءحمسب.القرىفي%2وه،المدنفى75%:التوزيع

:م1002عامتقديروحمسب،نسمة797.168.17:أم089

نسمة.772.22لم...

الحمضية،الفواكه،البط،الدواجنالموز،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

،الشاي،الحلوةالبطاطاالسكر،قصبالأرز،،الغرابعيشفو

الحنازير.وتربيةالتونا،السلاحف،الجمبري،الأسماك،الحضراوات

.لبلوطوالشحوكرادوالأرزاأخشا!:باتلغاا

والصلب،الحديد،والمنسوجاتالملابس،الحاسبةالالات:الصناعات

الأدوات،السفن،المذياعأجهزة،المعلبات،والبلا!شيالثوالورق

.الأطفالوألعابالتلفازأجهزةالسكر،،الرياضية

العلياالزاويةفيمدفعفوقبيضاءتممسمعحمراءخطوط:العلم

يرمزوالأبيض،والتضحيةالحريةإلىيرمزالأحمراللون،اليسرى

.أم!28عاممنذالعلمهذاامشعمل.والأمانةالإحاءإلى

لمعرفة.اليوانأوالجديدالتايوانيالدولار:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.انظر:.الصغرىالوحدة

عاملالصورةفيويبدو،تايواناقتصادفيبارزادوراتؤديالصناعة

،والمذياعالتلعاز،أجهزةتايوانوتصدرتلفار.أجزاءبتجميعيقوم

.الأخرىالصناعيةالمشجاتمنوالعديد



يوانتا68

المحاصيلوتشملنفسها.المزرعةفىاسشةفيأكثر

والتفاحوالفولوالفطرالشاميةوالموالوالذرةالموزالرئيسية

يصطادكماوالخنازير.البطويربونالسكر،وقصبوالأرز

والسلاحفالجمبري:مث!الختلفة،الأسماكالصيادون

البركمنصيدهافيتماالأسماكبقيةأما(.)اسردينوالتونة

البلاد.داخلالموجودة

فىقلتهمنالرغمعلى،المعادنأهممنالفحمويعد

ومبالطعاموالنفطالنحاستعدينأيضاويتم.الجزيرة

والكبريت.والفضة

خطوطاوتشمل،تايبيهفىممتازةطرقشب!صةتوجد

فتبلغأصسياراتاامتلاكنسبةأماب!صاومسيوئ.تربطهاسريعة

أيضاالحافلاتوخدماتشخصا.03ل!ص!واحدةسيارة

أيضا.كثيرةالحديديةاسمككخطوطأنكما،جيدة

المطارأما.وشيلونغكاومميونغ:هيالرئيسيةالموانئ

.أخرىمطاراتثمانيةإلىبالإضافةتايبيهفيفهوالرئيسي

معظموتمتلك،تايوانفييوميةصحيفة03نحوتصدر

أكثر.أوومذياعاتلفازجهازالعائلات

سكانأوائلمنالأصليونالوطنيونيعد.تاريخيةنبذة

الأمالصينمنالجزيرةإلىهاجروافقدالصينيونأما.تايوان

بصورةالاستيطانيبدأولم،الميلاديالسادسالقرنفى

ا!متطاعوقد.الميلاديعشرالسابعالقرنفيإلاكبيرة

حتىأم462عاممنتايوانحكمالهولنديونالتجار

طردهم.منكوكسنغاأسرةتمكنتأنإلى،أم661

منكوكسنغاأسرةإقصاءوامشطاعواالمانشوغزاةوجاء

استعادةفييأملكوكسنغا.كانالكبرىالصينأرض

منهايهاج!اقاعدةتايوانبا!شخدامالمالكةالأسرةسلطة

والسيطرةتايوانهزيمةمنتمكنواالمانكسولكن،المانكس

سنة.212لمدةالصينمنيتجزألاجزءاوجعلهاعليها،

علىالسيوةمناليابانتمكنتأم،598عاموفى

طوروقد.الأولىاليابانيةالصينيةالحرببعد،تايوان

النقل.خطوطومدواالبلاد،فيوالصناعةالزراعةاليابانيون

الحربنهايةبعدتايواناستعادةمنتمكنتالصينولكن

.أم49ءعامالثانيةالعالمية

هزيمةمنالصينيونالشيوعيونتمكنام949عاموفي

الصينعلىالسيطرةثم،الوطنيةشيككايتشيانججيوش!

تايوانإلىحكومتهنقلشيككايتشيانجولكن.الكبرى

منحكومةكلوصارت،أم949عامديسمبر8فى

الطرفينكلاوادعى،صينيةمقاطعةتايوانتعدالحكومتين

يحتلأنعلىوصمم،الصينلكلالشرعيالحاكمأنه

الاخر.مقاطعة

أعلنت،ام059عامال!صوريةالحرببدءوبعد

يأضدتايوانتحميسوفأنهاالأمريكيةالمتحدةالولايات

بليون51.تايوانوتسلمت.محتملةصينيةهجمات

الحالهذاواستمرت.وفنىاقتصاديعونشكلفيدولار

اقتصادهاعلىاعتمادهاتايوانأعلنتحينام،659حتى

بالرغماستمرالأمريكىالعسكريالدعمأنإلا،الخاص

ذلك.من

انضمامتؤيدأنهاأمريكاأعلنت،أم719عاموفي

منأناعتبرتولكنها،المتحدةالأمإلىالشيوعيةالصين

فيمقعدعلىالحصولأيضا)تايوان(الوطنيةالصينحق

طردتأم719أكتوبروفي.المتحدةللأمالعامةالجمعية

وقد.الشيوعيةبالصينفقطاعترفترتايوانالمتحدةالأم

واتفق،ام729عامالصينني!صسونالأمريكىالرئيسزار

.تايوانمنالأمريكيةالقواتسحبعلىمعهكلا

أنهتالميلاديالشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

مععلاقاتوأقامت،بتايوانعلاقاتهاالدولمنالعديد

التيالأمريكيةالمتحدةالولايات:مثل،الشيوعيةالصين

الدبلوماسيالتمثيلوبدأت،أم789عامعلاقاتهاأنهت

بذلكوانتهت.أم979عاممطلعفيالشيوعيةالصينمع

عامديسمبر31فيالبلدينبينالعسكريةالاتفاقية

وإنشاءالعسكريالدعمبعضعلىالموافقةمع،أم979

أيضا.حكوميةغيروكالاتخلالمنرسميةغيرعلاقات

صادراتوبلغت،البلدينبينازدهرتفقدأخجارةاأما

كايتشيانجالرئيستوفي.%04نحوأمريكاإلىتايوان

الذيكو،تشنجتشيانجابنهوخلفهأم،759عامشيك

بعدزعيمأقوىوكان.أم759عامللوزراءرئيممئاأصبح

وأعيدأم،789عاملتايوانرئيساوانتخب،والدهوفاة

.هويتنغلينائبهوخلفه،أم849عامأخرىمرةانتخابه

فيالحكومةبدأتالعشرينالقرنثمانينياتوفي

منالمزيدإلىأدتالتي،السياسيةالإصلاحات

بالدستورالعملأوقف،أم879عاموفي.الديمقراطية

!ذاويمئ.ام949عامبهالعملبدئقدكانالذي

وقانونية.سياسيةسلطاتللجيع!الدستور

الحزبهوالوطنيالحزب،كانأم989عاموحتى

تمفقدالمعارضةأحزأبأماالبلاد،فيالوحيدالشرعي

الحزبأبرزهاومن،نفسهالعامفيوتقنينهابهاالاعتراف

عامبرلمانيةانتخاباتوأجريت.التقدميالديمقراطي

،أم699مارسوفي،الوطنيالحزبفيهافازام199

تنج-ليبعدهاأصبح،مباشرةرئاسيةانتخاباتأولجرت

والصينتايوانبينالعلاقاتتوترتل!بلاد.رئيساهيو

مناوراتالصينبدأتعندماالانتخابيةالحملةخلال

.تايوانحولبحريةعسكرية

شيك،كايتشياجكوو،تشنجتشيابخأيضا:انظر

.كيمويبملنجمايسوبختشيابخبمتايبيهبسكادورز،
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منكلوتفوقهاالجنوبيةكوريافيمدينةأكبرظييجو

جنوبفيتاييجووتقع.السكانعددفيوبوسانسيول

عدد)يبلغ.وتعليميتجاريمركزوهي.الجنوبيةكوريا

(.نسمة922.2).04سكانها

عاليةبجبالمحاطةوهيخصبةهضبةفيتاييجوتقع

تالسونج،قلعةمعالمهاأهموتضم،والجنوبالشمالمن

.م(،أق...أ-05)0الحديديالعصرخلالبنيتالتي

وتوجد،الكونفوشيةالأضرحةمنالعديدإلىبالإضافة

وتقع.الفنيةالمدارسمنوالعديدنسائيةوكلية،جامعتان

منتجأكبروالمدينةبتاييجو.المحيطةالجبالفىالبوذيةالمعابد

الزراعيةللمنتجاتسوقوهي،الجنوبيةكوريافيللنسيج

المنطقة.ولمعادن

الانالمعروفالموقعفىمستوطنةكورياأهلأنشأ

بنهايةتجاريامركزاتاييجووأصبحت.م366سنةبتاييجو

.الميلاديعشرالخامسالقرن

الرياضياتعدماءبهايعبرأسماءوالتوا!يقالتبادرر

والتباديلالرموز.أوالأشياءمنمعينةمجموعاتعن

(!ب)أتعدفمثلاالأشياء،منلمجموعةمنظمةترتيبات

،أالرموزلمجموعةتباديلثلاثة!(،أو)بب(جىو)أ

تتفمنالتىالمجموعاتتلكفهيالتوافيقأماجى.،ب

فالمجموعات،الترتيبعنالنظربغضنفسهاالأشياء

التوافيقتمثلكلهاب(أو)بب(بو)أ!(ب)أ

(دبو)أ!(ب)أالمجموعاتتمثلبينمانفسها،

مختلفة.توافيقد(،جىو)أ

منالفرعذلكعلىتوافقياتمسمىيطلق

وللتباديل.والتوافيقالتباديليتناولالذيالرياضيات

عبرالهاتفيةالمكالماتتحويلتشملعديدةاستخدامات

ومإستخدام.المصانعفىالإنتاجوجدولة،الأسلاك

وذلك،للأبحاثخصبامجالآالتباديلغدت،الحاسوب

.المتكررةبالحساباتالقيامفيالحاسوبلسرعة

الئباديلحساب

يمكنالتىالأحرفمجموعات"عددعنسؤالنا

نفسهلممؤالناهوب"ب،،أالثلاثةالأحرفمنتشكيلها

كلفىمنها3يؤخذأشياءلثلاثةالممكنةالتباديلعددعن

طريقعنالسؤالهذاعنالإجابةوبالإمكان.مرة

الاستنتاجي2-التفكيرالممكنةالاحتمالاتكل-حصرا

الرياضية.الصيغ3-استخدام

هوهناالجوابلإيجادتحتاجهماكلالحصر.طريقة

وتوضحعدها.ثمومنالممكنةالاحتمالاتكلكتابة

6فهناكوبالتالي،احتمالاتستةوجودأدناهالقائمة

.مرةكلفيمنها3تؤخذأشياءلثلاثةتباديل

أب!.بأببأ

بأبأ.بببأ

رسمهيئةعلىالممكنةالاحتمالاتحصرأيضاويمكن

خانة.كلخياراتيإنمقفلغيرتفرعي

الثالثةالخانةالثانيةالخانةالأولىالخانة

أ-

!أا-ب
!-أ.أ

ممكنة.تباديل6هناكأنأخرى!رةالرسمويبين

عددإيجادأيضايمكن.الاستنتاجيالتفكيرطريقة

الأولى3للخانة.الالشنتاجيالتفكيربوساطةالتباديل

الخياراتهذهمنولكل.ب،بأ،هيمحتملةخيارات

-2*3بمجموع،الثانيةالخانةلملءفقطآخرانخياران

العستة،الاحتمالاتهذهمنواحدكلومع.خيارات6

بمجموعأي.الثالثةللخانةواحدمحتملخياريوجد

الأحرفمجموعاتأحتمالاتعددفإنولذا-6.أ6*

.6-أ*2*3تساوي

التباديلحصرمجردمنأفضلالاستنتاجإلىواللجوء

الاحتمالاتكلالاعتبارفييأخذألاستنتاجيالتفكيرلأن

كانإذاخاصةالحصر،أثناءأحدهايغفلقدبينما،الممكنة

الأشياء.منكبيرعددلدينا

الأحرفمنبدلاحرفا26لديناأنمثلالنفترض

عددإجماليإيجادمناوطلب،بربأالثلاثة

نأنلاحظ.أحرف3منوالمكونةالمحتملةالمجموعات

إيجاديمكنبينماومملصعبالاحتمالاتكلحصر

فكل.الاستنتاجيالتفكيرطريقعنبسهولةالجواب

يقابلهالأولىالخانةفييقعمحتملاخيارا26مناحتمال

056مجموعهمايشكلوهذا،الثانيةالخانةفيخيارا25

056ادهذهمنولكل65(.20-)26*هاحتمالا

ماأي،الثالثةالخانةلشغلمحتملاحرفا42يتبقىخيارا،

-24*)065محتملتشكيل006.15مجموعه

يساويالإجماليالتباديلفعددوبالتالي(.00561

25.001526*24=!ر26

كانإذا:للتباديلالضربقانونالسابقالمثاليوضح

ملءويمكن،الطرقمنبنالأولىالخانةملءيمكن

من2(-)نبوالثالثة،الطرقمنأ(-)نبالثانية



والدوافيقالتباديل07

الثلاثالخاناتفىالإجماليالتباديلعددفإن،الطرق

2(.)ن*(أ-)نكرديساوي

منح!منأحرفثلاثةعنلايقلمالديناأنلنفترض

بحيثتش!جلهايم!شمجموعةكم.خ،بأ،الحروف

المجموعاتهذه)من؟أحرف3مجموعةكلتتضمن

،المثالهذافيأحا(....إببأ،بأأأ،أأ

يمكنوبالتاني،مختلفةطرثبثلاثخانةكلملءيمكن

حمالةوفي.مجموعة27-3*3*3:النتيحةحساب

فإنهمنها،كلمنثلاثةعنلايقلبماحرفا26وجود

مجموعة.675771-62*62*62ت!صينيمكن

ألراشسشيمت!!،رياضيا.والمعادلاتالرموزاستخدام

مأخوذرالأشياءامننتباديا!عدد(ليكتب)أحيانا

حهمياغةيم!صنالرمزهذاوبامستخدام.مرةحولفيمنها

النحو:علىالتباديلمسائلعلىالإجابة

:مرةكلفي3مأحوذة(!،بأ،)مثلأشياء3

6=ا!ر2كر3=3ل3

:المراتمن3مأخوذةشيئا26

006.15=24*25*326ل26

:المراتمنرمأخوذةشيءن

.((1-)ص-أن000(2-)ن(أ-)نن-للى

الأخيراالمقدارأما.العامةالصورةهيالأخيرةوالضيغة

وهوا(،)ص-منهامطروحانفيعنىأ(،-)ص-أن

المقدارومذا(.أ)ن-ص+للمقدارمساوالجبريةالناحيةمن

الضربعواملكتابةعننتوق!متىيبينمؤشربمثابةيعد

فإنص-26،3،-نكانتإذافمثلا.المعادأسةفيالمتتابعة

عواملفإنوبالتالي4،2-أ-26-3++أ(-صن)

.42ك!25*26هي3ل26دالضرب

التوافيقمسائلحل

كتب3منمجموعةفكمكتب،4لديككانإدا

عددما:للسؤالمكافئالسؤالهذا؟تشكيلهايمكن

مرة؟كلفيمنها3مأخوذةأشياء4عنالناتجةالتوافيق

أحمد،:همالتوالىعليالكتبهذهمؤلفيأنلنفترض

أحمد،قبلمنالمؤلفةالكتباخترنالوداود.،أطجمابحر،

الن!بغضنفسها!متكونالمقروءةالمادةفإن،وجمالبكر

لهذهواحدةتوفيقةفهناكثمومن.الكتبقراءةترتيبعن

التوافيقماعددلكن.مرةكلفي3مأخوذالثلاثةالكتب

الأربعة؟الكتبمنمأخوذةأخرىكتب3عنالناتجة

الجوابإيجاديم!شفإنه،أعلاهالتباديلمسألةفيوكما

الالحمتمتاجيالتفكير2-الحصر1:طريقعن

الرياضية.الصيغ3-ا!عتخدام

بالأحرفالأربعةل!ضبنمثلللتبسيطالحصر.طريقة

الأحرفهذهمنمجموعاتعدةسجلد.،!،ب،أ

مخلفامرةكلفيواحداحرفااشصأث!ا،الأربعة

حرفااشطبمرةكلوفي.أحرف3منمجموعة

مختلفةتوافيقالمتبقيةالمجموعاتتش!ص!!حتىمختلفا

دائما.

ح!د-أب!يأب

دب-أدعيأب
لجىد-أصيدأب

كلجىد-بدعىبأ

ممكنة.توافيق4هناكأنالقائمةتبيروه!!ذا

بالتباديلخبرتنا.الاستنتاجىالتفكيرطريقة

التالي:النحوعلىالجوابإلىالوصولمنستم!صنا

مثلالهاونرمز،كتب3لاختيارمختلفةطرق6هناك

،أ!ب!،أبب،!أ!،بأبالرموز:

العستالتشكيلاتهذهلكنأ،ب!،بأ!

6هناكأنأستنتاجيمكنهذاومن.واحدةتوفيقةتمث!

إذا،.كتب3منمكونةمختلفةتوفيقةأح!لتباديل

أضعاف6يساويأنيجبللتبادي!!الإجماليفالعدد

الممكنةالتوافيقعددفإن،وبالمثل.الممكنةالتوافيقعدد

.6علىمقسوماالتباديلعددإجمالييساويأديجب

مرةكلفي3مأخوذةكتب4تباديلمجموعوأما

فهو:

24-4*3*32ل4

فهو:كتب3منتوفيقةلكلالتباديلعددوأما

6=أ*2كي3=3ل3

.4-6-42هوالممكنةالتوافيقفعددوإذا،

أحرف3توافيقعددإيجادفينرغبأننالنفترض

اللغةأحرفهيحرفا26مناختيارهايمكنمختلفة

التباديل،حسابعندأنهسبقمماوأضتذكر.الإنجليزية

كلفى3مأخوذةحرفا26تباديلمجموعأنوجدنا

وكذلك.2005261-2584*26يساويمرة

أحرف3منتوفيقتشكيللكلالتباديلعددأنوجدنا

الممكنةالتوافيقمجموعفإنوبالتالي.6-82آ38هو

.006.2-6-006/51هيحرفا26ا-امن

)أحيانارقالرمزيمثل.والمعادلاتالرموزطريقة

منهارالمأخوذةالأشياءمنتوافيقعددرلىقأو(-)يكتب

يمكن،استعرضناهالذيالكتبمثالوفى.مرةكلفي

النحو:علىالممكنةالتوافية!عددوحسابصياغة



424*3*32ل4

33*2*61ل3

فهي:للتوافيقالعامةالصيغةأما

(1ر+-.)ن.2(*.-(ك!)نا-*)ننردلرقد

رل
ر

ر*)ر-أ(*)ر-2(*0003*2*\

:فإن4،-ر6،-نكانتإذافمثلا

3*4*5*46ل6

أ*2*3*44ل4

رمزباستخدامنقصيغةالرياضيونويبسط

جميعفيموجبكليرعددضربعنللتعبيرا!لضروب

يعنى33فمضروب.عنهتقلالتىالموجبةالكليةالأعداد

4838281يعني!4وبالمثل!3ويكتب،أ*2*

النحو:علىالتباديلصيغةتبسيطيمكنوبالتالي

ل-3!،3
!ر-رل،!4-ل4

4ر

ف!:المبسطةالتوافيقصيغةأما

(1ر+-)ن...(*2-(*)نأ-*)نن-ردق

ر!

علىتبسيطاالصيغةهذهالرياضياتعلماءويزيد

أد:النحو

لأنمتطابقتانالأخيرتانوالصيغتان

ر!)نر(!

ن)ن-أ()د-2(...)ن+ر-ا()ن-ر()ن

ر!)ن-ر()ن-ر-1(

كيا)ن-ر-2(00003*2

ك!أك!22(00003)نر

1(ر

عداالصيغةهذهفىالعواملجميعاختصارويمكن

!روالبسطفيأ(ر+-ن)...2(-)نا(-)نن

الصيغةفيظهرتالتىنفسهاالعواملهىوهذه.المقامفي

للتوافيق.الاصلية

17والتوافيقالتباديل

حسابيمكنللتوافيق،الصيغتينهاتينوبوساطة

لديناهكانإذافمثلا،مختلفتينبطريقتينالختلفةالتوافيق

عددحسابفيمكن3،منمجموعةمنهانختاركتب

النحو:علىالتوافيق

ك!3ك!54

ق--01

33*2*ا

5*4*3*2*ا

ق--01

ك!2*أ(*)2*1(3)3

فيوالمقامالبسطفيالمشتركةالعواملاختصاروعند

.متطابقانالجوابينأنسنجد،أعلاهالصيغتين

الحسابي.العامل:أيضاانظر

تاريخيةنبذة

التباديلمفىالرياضيللتفكيرالفعليالتطوربدأ

نظريةتطورمعوذلك،الميلاديعشرالسالغالقرنمطلع

الرياضياتعالماكتشفنفسهاالفترةوفي.الاحتمالات

الأداةوهذه.التوافيقلحسابأداةباسكالبليعرالفرنسي

بنىوقد.الشكلفيموضحباسكا!مثلثتسمىالتي

لمجموعمساوياعددكليكونبحيثالمثلثباسكال

هذهوتسمى.أعلىإلىمنهيتفرعاناللذينالعددين

خانةعنصرولكل.صفوففيوترتببالعناصر،الأعداد

اليسار.إلىاليمينمنالعدطريقعنتحديدهيتمصففي

السابعالصفمنالرابعةالخانةفىيظهر02فالعددوعليه

المثلث.من

(1+)رالخانةفيالوا!العنصرأنباسكالوجدوقد

مأخوذةالأشياءمننتوافيقعددهو(أ+)نالصفمن

إذار(.ق)لىالمراتمنر

فإن2،-ر6،-نكانت

111العددهوالتوافيقعدد

أأثا3المث!2أمنالثالثةالخانةفيالواقع

ثا7/ث!)كما)15(،السابعالصف

4/1ثاأ!16/ه!ا(ولكن(الدائرةداخلفى

أ!ه!أفي2لم1/أ!هااالخانةفيأيضاتظهر15

نفسهالصفمنالخامسة

وبالتالي،متماثلالمثلثأنهووالسبب(.الشكل)انظر

هو71نالصفمنا+رالخانةفيالواقعفالعنصر

منا(+ر-)نالخانةفىالواقعنفسهالعنصردائما

كانتنوإذا.-رلىدق-ردقفإنوعليه.نفسهالصف

أخذتإذاممكنالتوافيقمننفسهالعددفإن2-ر،6-

.مرةكلفيأربعةأواثنينالأشياء



تبالة72

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.تبالة

-؟كرو،-397؟)أحمدبنجلال،التباني

يا%الرومىيوسفبرأحمدبنجلالم(.1913

لهايقالاشومبلادفيبلدةمنأصله.حسفىفقيهالقاهري

فيوبرعالفقهودرسهـ،075سنةالقاهرةقدم.ثيرة

حنفيوكانبالفتوىواشتغ!!بالتدريسعمل،اللغة

المذهب.

شرحهاالفقهفيمنظومةمنهاالفقهفيممسفاتله

علىوشرحالأصولفيالمارشرحولهمجلداتأربعةفي

البلاغة.فىالتلخيص

تقنيةبأنهيعرفالموسيقىفيمصطلحا!اين

هذهعلىودطلر!.المومميقيةالقطعفيوالتغييرالإضافة

الموسيقيالمؤأفيأخذ.والتبايناللحنأحياناالتقنية

علىالتبايناتمنمجموعةويكتبغيرهلحنأولحنه

اللحن.هذا

كثيرةاللحنعلىإدخالهايمكنالتيالتبايناتعدد

هماالتباي!مننوعينأهم.الملحنخيالفقطويحددها

يتماللحنيالتباينففي.الإيقاعىوالتبايناللحنىالتباين

سريعاي!صنأنذلكمثالمعروفا.يبقىولكنهاللحنتغيير

الإيقاعيالتباينوفى.مختلفةأوتارعلىيعزفأوبطيئاأو

بالإيقاعاتالاحتفاظمعتماماأطحنايغيرأنللمؤلفيمكن

الأساسية.

وتبايساتهأطحناوالإنجليزالأممبانالمؤلفوناستحدث

الوقتذلكومنذ.الميلاديعشرالسادسالقرنمنذ

آلةعلىالمعزوفأطحنامنالنوعهذاالملحنوناستخدم

الكبيرةالموسيقيةوالأعمالالمعزوفاتبجانبمنفردة

.اللأخرى

فيهوتتسببغاز.إكماصلبجسمأوسائلتحولالثيخر

الملابستفقدعسدماالتبخريحدثفمثلا.الحراريةالطاقة

الماءيجفعندماأورطوبتها،كلالشمسضوءفيالمبتلة

تتحولوقد.دافئةحجرةفيموضوعمفتوحقدرمن

غازية.صورةإلىأيبخارإلىمباشرةالصلبةالأجسام

)ثانيالجافالثلجوتبخر.التساميتسمىالعمليةوهذه

للتسامي.مثال(الصلبالكربونأكسيد

منم!نقدرالموادكللجزيئاتالتبخر.يحدثكيف

بما،المحيطالجوحرارةتنتحهاالطاقةوهذه.الحركيةالطاقق

،الجزيئاتطاقةازدادتوكلما.الجزيئاتبقيةذلكفي

التيالروابطتفكيكمنيمكنهامماحركتهاسرعةازدادت

المادةلجزيئاتت!صنعندماالتبحرويحدث.معاتضمها

سطحمنالهروبمنتمكنهابحيثكافيةحركيةطاقة

حراريةطاقةالهاربةالجزيئاتتمتصبخار.شك!!فيالمادة

.برودةأكثرالمادةجعلفيوتتسبب،الباقيةالحزيئاتمن

جزيئاتطاقةتزدأدعندماأكبربسرعةيحدثوالتبخر

هذهوتزدادأكثر.بسرعةالهروبمنيمكنهامماالمادة

سرعةفيالموادوتختلف.الحرارةدرجةبازديادالطاقة

فمثلا،.معينةحرارةلدرحةتعرضعندماتبخرها

تتبخرالإثيل،ثنائيوالأثيروالخدروالأمونيا،الكحول

حرارةدرجةفيمفتوحسطحعلىتصبعندمابسرعة

الأخرىالموادبعضإلىإضافةالموادهذهوتسمى.الغرفة

مثل،الأخرىوالمواد.المتطايرةالموادبسهولةتتبخرالتي

فيشديدببطءتتبخرأ!موديوم(ا)كلوريدالطعامملح

الموادوبعض.متطايرةغيرإنهافيقال،الغرفةحرارةدرجة

عندمتطايرةتصبعقدمعينةحرارةدرجةصىتتطايرألااختى

مقياسهيالمادةغلياننقطهةفإن،شعليهقحسخينها.

تتبخرالمادةغلياننقطةانخفضتف!صلماأضطايرها،

.الغلياننقطةانظر:.بسهولة

مدىتحديدعلىأيضامادةأيبخارضغطيساعد

الضغطهوالبخاروضغط.المادةتتبخربهاالتيالسهولة

مادةأوسائلسطجعمنالبخارجزيئاتهروبيسببهالذي

التبخر.فيالمادةأسرعتالبخارضغطازدادفكلما.صلبة

فأكثرأكثرجزيئاتفإن،حرارةمادةاكتسبتوكلما

الوضعيصلأنإلىالمادةبحارضغطيزيدوهذا،تهرب

التبخريحدثكيف

الماءيتحرالجافالهواءفى

كتيرةحريئاتوتمطلقلسرعة

ولح!دحار.هيئةعلىالإداءمن

مىقليلةكحياتإليهتدحل

دإإدسائلا،اضش!ص!البحار

الموحودةالرطوبةكمياتضآلة

عمليةتجعلالحا!الهواءلمى

الحدوت.قليلةالتكتص

يحدتالرطبالهواءفي

الحاصلوالتبخرببطء.التبحر

اللإلاءفيالموحودالماءسطحعلى

للرطوبةسريعتكتفيقالله

الرط!.الهواءفىالموحودة



37لتبريدا

عددفيهايكونالتيالنقطةوهى،الاتزانحالةإلى

وعندإليها.العائدللعددمساويامادةمنالهاربةالجزيئات

يتبخرمثلا،فالماء.الكميةفيقليلاتغيراالمادةتبديالاتزان

الحادثالتبخرلأن،رطبهواءإلىيتعرضعندماببطء

ولكنالهواء.فيالرطوبةتكثفيعادلهالماءفيالسطحعند

الماءبخارضغطلأن،الجافالهواءفيبسرعةيتبخرالماء

الأقصىالحدمنيسيراجزءايشكلالجافالهواءفى

للماء.البخاريللضغط

ماءدورةفيمهفادوراالتبخريؤديالتبخر.فوائد

يسقطالشمسبحرارةالأرضمنالمتبخرفالماء.الأرض

مماالحرارةتمتصالمتبخرةالجزيئاتلأنونظراكثيفا.بعدئذ

التبريد.عمليعملالتبخرفإن،جزيئاتمنبهايحيط

تزيلمبخراتعلىوالتبريدالهواءتكييفأنظمةوتحتوي

.الحرارةتخفضوبذاالمحيطالهواءمنوالرطوبةالحرارة

تنطمعلىويساعدالجلدتبريدفيتأثيرلهالعرقوتبخر

يأمكوناتفصليمكنوبالتبخر.الجسمحرارةدرجة

التيالممزوجةالسوائلتسخنكذلكالتقطيروفى.خليط

ثمبخارإلىلتتحولالتبخر()سهولةالتطايرفىتختلف

المادةمنأكبرقدرعلىالنابخالسائلويحتوي.تتكثف

مثل،وتصئالمنتجات.الأصليالمزيجمنتطايراالأكثر

بالتقطير.والبنزينالكحوليةالمشروبات

فعصير.المتطايرةغيرالموادتركيزفيأيضاالتبخرويفيد

تقريبا.السائلكليتبخرحتىيسخنمثلا،السكرقصب

تتكونالذيالمركزالسكرمحلولتنتجعالعمليةوهذه

منه.السكربلورات

التسامي.البخار،الماء،بخار؟السحب:أيضاانظر

وتشمل،النباتاتحشراتلقتلوسيلةالتيخير

وأسعنطاقعلىيستخدموهو.السامةالغازأتاستخدام

)الديدانالخيطياتوعلىالضارةالأعشابعلىللقضاء

بالمحاصيل.الضارةالأخرىالحشرأتوعلى(،المستديرة

والبندقالحبوبمثلالأطعمةلحمايةأيضاويستخدم

وتبخر.التخزينأثناءوالحشراتالجرذانمنوالتوابل

والأمراضالحشراتلمنعلاخربلدمنالمشحونةالبضائع

المنازلتبخركمالاخر.بلدمنونشرهاانتقالهامن

والأرضةالصراصير،لقتلأحيائاالأخرىوالمبانيوالعشقق

.الأخرىوالحشراتالأبيضوالنمل

التبخيرفىالمستخدمةالكيميائيةالموادعلىويطلق

مغلقة.منطقةفيفقطجيداتعملوهىا!لبخرات،

بأغطيةتغطىماعادةالمثالسبيلعلى،الخزنةفالأطعمة

،الغازاتتحجزالأغطيةوهذهالتبخير.أثناءبلاستيكية

وتعالج.المبخراتامتصاصمنالأطعمةفتمكنأسفلها،

تقومالتيبالمبخراتالتربةبحقنالمزارعأراضيبعض

الأغطيةوتستخدم.الخيطياتبقتل2غطابوصفهابدورها

ضدالمحقونةللحقولإضافياغطاءعامةبصفةالبلاستيكية

هذهوتؤخذ.النباتيةوالأوبئةوالحشراتالضارةالحشائش

استخدامبعدساعة48و42بينتتراوحلمدةبعيداالأغطة

حوالىبعدامنةزراعةالحقولزراعةويمكن.المبخرات

تسربتقدآنذاكالغازاتتكونحيثأسبوعينأوأسبوع

التربة.من

،بحرصاستعمالهاويجب،للإنسانسامةوالمبخرات

حاملىمدربينمحترفينأيديعلىعادةوتستخدم

والفورملدهيداسميانيدتشملعادةوالمبخرات.رخص

كالحبوبتبخيرها،شمالتيوالأطعمة.الميثيلوبروميد

.الغازاتتسرببعدإلآللأكلصالحةلاتكونمثلا،

.الحشريالمبيدبمالافاتمبيدأيضا:انظر

بم(ال!حنسي)التكاثرالحيوان،الإنبات:انظر.التيرعم

الفطر(.يعيمش)كيفالفطريات

ويحدث،منخفضةحرارةدرجاتإنتا!عمديةالثيريد

باستخدامالتبريد!مأنويمكن.مادةمنحرارةتزالعندما

آلافمنذالناسامحتخدم.الالاتأوالجليد،أوالثلج

ولحفظالمشروباتلتبريدالتبريد،منمانوعاالسبن

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفومنذ.الأغذية

الفساد.منالطعاملحفظبتوسعالتبريداستخدم

ومجمداتثلاجاتفيالأطعمةالناسيحفظ،والآن

(،المركزية)الأسواقالكبيرةالمتاجروتستخدم.منزلية

.للعرضثلاجاتصناديقالأغذيةوشركاتالبقالةومحال

تجميدغرففىمنتجاتهمأيضايحفظونوهم

الطازجةالأغذيةوتنقل.باردةتخزينومعستودعات

سككوعربات،مبردةشاحناتفيطويلةلمسافات

فيالناس.ويستيمالسفنفيمبردةوعنابر،مبردةحديدية

بوساطةلايامطازجاالطعاميحفظواأنالخيماترحلات

استخداماتوللتبريد.سياراتهمفيمركبةمتنقلةثلاجات

.الطعامحفظبجانبعديدة

المنازللتبريدالتبريد،علىالهواءتكييفيعتمد

التبريدوشيح.والسياراتوالخازنوالمسارحوالمكاتب

،الدموبلازما،واللقاحات،الامصالحفظإمكانية

وتستخدم.للحياةالمنقذةالأخرىالطبيةوالإمدادات

.الأخرىوالأدويةالبنسيلينلصنعالتبريدالأدويةشركات

أقبيةالفراءتنظيفوشركاتالفراءشركاتوتستخدم

.جيدةحالةفيوتحفظهاالعثةمنالفراءلتحميمبردة

مظهرهاعلىليحافظواالمقطوفةالورودالوردتجارويبرد
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كما.الباردةبالمياهالناسالشربصنابيروتمد.الطازج

أغشورواوالمكعباتالثلجبقوالبالثلجالاتتزودهم

التزلجوحلباتالثلجمصانعوتستخدم.الثلجيةوالشرائح

يستخدمكما.الثلجأخصنيعالتبريدالاتالجليدعلى

وزيوتأططاطاتصنيععملياتفىأصناعةافيالتبريد

المجمدةأغواكهاعصائرإلتاجوفى،والصل!التزييت

وال!جميائياتكريموالايسالتصويروأفلاموالحلويات

.عديدةأخرىومنتجات

لتبريدامبادئ

والسوائلالصلبةالموادمنالحرارةالتبريديزيل

الثانيالقانونعلىأساساالتبريدويعتمد.والغازات

هذاوينص.الحراريةالديناميةأنظر:.الحراريةللدينامية

إلىأدفأأجساممنفقصأتنتقلالحرارةأنعلىالقانون

مادةإلىمعينةحرارةدرجةعندمادةمنأوأبرد،أححسام

إلىأبردماددصالحرارةتشق!ولا.أق!!حرارةدرجةعند

منالحرارةانسيابيسمى.نفسهنوعهامنأدفأمادة

وأثناء.الحرارةانتقالالأبرد،الأجسامإلىالأدفأالأجسام

لرغبالتيالمادةنضععندماحرارةانتقاليحدثالتبريد،

تبريد(.)ومحيطمبردمنقريبةتبريدهافي

عندمالسيطحرارةانتقاليحدث.الحرارةانتقال

درجةوترتفع.أدفأمادةمعملامسةفيأبردمادةتصبح

كلماالأدفاالمادةفىوتنخفضالابردالمادةفيالحرارة

منالبسيطالنوعهذايحدث.الانتقالفىالحرارةأخذت

ماء.مجرىفىالماءمندافئةزجاجةنبردعندماالتبريد

درجةرترتفعالحرارةيمتصفهومبردا،المجرىويعمل

الزجاجة.فوتتدفقكلماحرارته

ولكنالحرارةامتصاصعلىالقدرةلهاالموادوجميع

.كبيرةوبمقاديربسرعةالحرارةتمتصالتبريدوساثط

الهواءالتبريد،وسائطمنالشائعةالأنواعمعظمتتضمن

أكسيدوثانيالنشادروغازوالثلج،الملحومحلولوالماء

المجهزةالموادوتلكالكبريتأكسيدوثانيالكربون

الكارين.وغازالفريونغازمثلخصيصا

تأثيراتالحرارةانتقاليحدث.الحرارةانتقالتأثيرات

يمتصالذيالجسمويسخنالأدفأالجسميبردفهو.متعددة

منالحرارةانتقاليغيرأنأيضا،ويمكنواحدآنفيالحرارة

إزالةتسبب،المثالسبيلفعلى.للمادةالفيزيائيةالحالة

العمليةهذهوتسمى،سائلإلىالغازتحولكافيةحرارة

السائلتحويل)عمليةالتخرهوالتكثفوعكستكثفا.

وتمتص،تتكثفعندماالحرارةالغازاتوتفقدبخار(.إلى

التيالحرارةدرجةوتسمىتتبخر.عندماالحرارةالسوائل

نقطةمعينضغطعندتتبخرأر،مادةتتكثفعندها

تجمدهسائلمنكافيةحرارةإزالةوتتسبب.الغليان

تتجمدعندهاالتيالحرارةدرجةوتسمى)يصئصلبا(

عمليةوهوالانصهار،التجمدوعكسالتجمد.نقطةمادة

حرارتهاالسوائلوتفقد.السائلإلىأصلىامنالتحول

عندماحرارةالصلبةالموادت!ضعس!رتتجمد.عندما

تنصهر.

فقدأواكتسابعلىالتبريدأساليبجميعتعتمد

وأالتجمدأوالتبخرأوالتكثفخلالتحدثالتيالحرارة

هذهخلالالمفقودةأوالمكتسبةالحرارةوتسمىالانصهار.

.الحرارةانظر:.الكامنةالحرارةالفيزيائيةالعمليات

بالثلجالتبريد

ماإذا،الثلجبالشخدأمأخرىوموادالطهعامالناسيبرد

فالجليدللتبريد.أخرىوسائلالإنتاجالملائمةأ!درةافقدوا

التبريدأتاح،والبركالبحيراتمنشتاءالمقطوعأ!هميعى11

المعسكرينبعضويبردء.الدفمواسمافيطويلةا!مترات

التيتلكتشبهثلجيةصناديقفيطعامهماوالمزارع!!

اسمككعرباتتحمل.الآليالتبريدتطويرقب!!استحدمت

الأغذيةلتحفظثلجاالمبردةالشاحناتوبعضالحديدية

الشحن.عمليةخلالباردة

الصينيونقطعفقدالتبريد،طرقأقدممنواحد.الثلج

يبردالميلاد.قبلعامألفمنذالقدممنذوخزنوهالجليد

،المثالسبيلفعلىينصهر.عندماحرارةيمتصلأنهالثلج

التبريدأصبححتىالصرلىللتبريدالوحيدةالطريقةيمتلكالىالثلج

الكتلوكانتالعشري!.القرنمنالثلاثينياتحلاأ!مششراالآلى

لىمراتعدةالمنازللىالثلحيةالصحاديقعلىتورعاضلحيةا

.الأسوع
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بوضعدافئاشرابانبردعندماالامتصاصهذايحدث

نافعاتبريدوسيطالثلجويعمل.الكوبفيالثلجمكعبات

ويمتص.المئويالصفرتساويانصهارهحرارةدرجةلأن

كلوفيينصهر.عندماالحرارةمنكبيرةكمياتالثلج

الدرجةهذهعلىيحافظالمنصهرغيرالثلجفإن،الأحوال

الصناديقفيالأغذيةالثللتبريدويستخدم.نفسها

الخافضةالتفاعلاتبوساطةالسوائللتجميدأوالثلجية

منالثلجللحرارةالخافضةالتفاعلاتهذهوتمكن.للحرارة

التجميد.حرارةدرجاتمنأقلحرارةدرجاتتوليد

نأنظريةعلىاعتماداعملهاتؤدي.الثلجيةالصناديق

الموضوعالثلجقرصويمقص.أعلىإلىيصعدالدافئالهواء

الهواءمنالحرارةالثلجيالصندوقمنالعلويالجزءفي

وينساب.كثافتهمنويزيدالدافئالهواءيبردوهذا.الدافئ

ويصير.الأغذيةمقسماتإلىأسمفلإلىالأثقلالهواء

الأغذية.منحرارةامتصكلماوأخفدفئاأكثرالهواء

مرةحرارتهويفقدوزناوالأخفالأدفأالهواءويصعد

الثلج.فىأخرى

يمكنهلا،بمفردهالثب!.للحرارةالخافضةالدفاعلات

مادةحرارةدرجةلتخفيضكافيةحرارةامتصاصإطلافا

ولكن.المئويالصفرعندانصهارهنقطةمنأقل

امتصاصمعتحدثالتيللحرارةالخاففةالتفاعلات

تنتجللتجميد.حرارةدرجاتتوليدمنالثلجتمكنالحرارة

عندتجميديافعلا،الأملاحخاصة،معينةكيميائيةمركبات

انظر:.أخرىمركباتحتىأو،الثلجأوالجليدمعخلطها

الكيميائيةالتوليفاتهذهمثلوتسمى.الكيميائىا!للح

منالمكونةالخاليطبعضوتولد.للحرارةالماصةانحاليط

وأم04إلىتصلحرارةدرجاتوالكيميائياتالثلج

كيميائيةتوليفاتللحرأرةالماصةالخاليطوتتضمنأقل.

الصوديوموكلوريدوالثلجوالجليد،الكالسيومكلوريدمثل

،الأمونيوموكلوريدالصوديوموكبريتاتالنشادر،ونترأت

هذهوكل.الخففالنتريكوحمضالبوتاسيومونترأت

الكيميائية.تفاعلاتهاأثناءالحرارةتمتصالمواد

مثالأباليدتشغلالتيكريمالايستجميدآلةتعتبر

فيكريمالايسويبدأ.للحرارةالماصةالخاليطلاستخدام

تخلط،كريمالايسولتجميد.م2-حواليعندالتجمد

ويمتص.وملحبثلمجروشمحاطوعاءفيالمكونات

فيسببالمكوناتمنالكامنةالحرارة(والملح)الثلجالخليط

التجمد.لها

ليسالحرارةدرجةلخفضالكيميائياتواسقخدام

نأالإيطاليوناكتشفأم،055عامحوأليففيبجديد.

لتبريديستخدمأنيمكنوالماءالبوتاسيومنتراتمنخليطا

.المشروباتزجاجات

الكربونأكسيدثانيهو.الجاف)الجليد(الثلج

علىمهمفنميزتينلهفإنتبريد،وسيطوبوصفه.الصلب

عندالجافللثلجتحوليحدثالماء.منالمصنوعالثلج

منبدلأ،ولكن.الثبالمائيفيكماثابتةحرارةدرجة

)يتبخر(يتسامىالجافالثلجفإن،سائلإلىالتحول

فإنالسببولهذا.التساميانظر:غاز.إلىمباشرة

ترشحلاجافثلجداخلمعبأغذاءتحويالتيالصناديق

هذهوتعطي.المائيالثلجمععبئتلويحدثمثلماسائلا،

.المعروفاسمهالجافللثلجالخاصة

وهيم-5.78حرارةدرجةعندالجافالثلجيتسامى

تجدوقد.المائيالثلجانصهارحرارةدرجةمنبكثيرأقل

علىقيماالجافالثلجالأغذيةبتصنيعالمرتبطةالشركات

التجميدحرارةدرجةعلىللمحافظةالخصوصوجه

منأقلحرأرةدرجاتينتجلأنه،كريموالآيسللأغذية

الحذر،منبشيءالجافالثلجشناولأنويجب.المائيالثلج

.الحرقتشبهشديدةوأضراراالصقيعلسعةيسببلأنه

الاليالتبريد

تمتصالسوائلأنأساسعلىالاليالتبريديعمل

يديكتبللبأنذلكتوضيحويمكنتتبخر.عندماالحرارة

ويسبببسرعةالماءفيتبخر،لصريعةبحركةبهماتلوحثم

الجلد.حرارةخففدرجةطريقعنبالبرودةإحساسا

.جلدكفوقالطبيعيةالنداوةتبخرلأنهامروحةوتبردك

عنالبرودةيسببان.والامنضاصالانضغاطنظاما

مرةتحولهثمالغازإلىالسائلمنالتبريدوسيطتحولطريق

دورةالمتكررةالعملياتهذهوتنشئ.اسمائلإلىأخرى

التبريد.دورةالضاغطيولدالانضغاطنظاموفي.التبريد

معظموفيالصناعةفيبتوشعالنظامهذأوئستخدم

،الامتصاصنظامفياما.الكهربائيةالمنزليةالثلاجات

الاستخداممنالناتجةالحرارةبتطيقالتبريددورةفتحدث

.أخرىمصادربعضأوالماء،بخارأوللغاز،المباشر

والخيمات،المنازلفيالغازثلاجاتجميعتستخدم

طوروقد.ألامتصاصنظمالصناعيةالوحداتوبعض

للتبريدالةأولبيركنزجاكوبالأمريكيالمكتشف

منالخمسينياتوخلال.أم834عامفيبالانضغاط

كاريهفرديناندالفرنسىالمهندسطورعشر،التاسعالقرن

ثمالنشادر.غازمستخدمابالامتصاصللتبريدنظابمأول

للتبريدناجحنظامأولليندفونكارلالالمانيقدم

1873بينفيماالنشادرغازمستخدمابالانضغاط

.أم87وه

تبريدوحداتوالغازيةالكهربائيةالمنزليةوالثلاجات

علىتحافظوهي،والتسربللهواءمانعةأوالسد،محكمة
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درجاتوأرلغالمئويالصفربينتبريدحرارةدرجات

بينحرارةلدرحاتتحميدحيزبهاومعظمها.مئوية

.م215و-م8-15

تبريد.وسيطالماءيستخدم.البخاريبالنفثالتبريد

والتبريدالتبريد.دورةالعاليةالسرعةذوالبخاروينشئ

درحةلأنالانضغاطنظاممنشسيوعاأقلالبخاريبالنفث

فأعلى.م2بحواشمحددةتكونالتبريدحرارة

بنظامتعم!!تبريدوحدة.الكهربائيةالثلاجة

الثلاجةوتت!صن.كهربائيمحركبوساطةوتدارالانضغاط

ألمستقبلا-ا:أساسيةأجزاءخمسةمنالكهربائيةالمنزلية

المبخر3-التبريدوسيطفيالتحكمنبيطة2-

المكثف.5الضاغط-4

)فريونالتبريد،ومميطيتركالتبريد،دورةبدايةعند

تخزي!()صهريجيوهوالمستقبلالأحوال(امعظمفي21

نبيطةإلىموامميرخلالالفريونينتقلث!ا.عالضغطتحت

ضغطتخفضالاليةوهذهالتبريد.وسيطفيالتحكم

موضعأبردهووالمبخرالمبخر.يدخلعندماالتبريد،وسيط

منالمبخرويتكونتجميد.وحدةبمثابةويعملالثلاجةفي

وأ،الثلاجةجسماجوانبأوجدرانعلىملفاتأومواسير

السائلالتبريدوسيطويتبخر.الثلجصينيةبحيزمحيطة

المبردا"ليزظهر

رسيطبخار

التبريد

ضاغط

ص!مكثف

يدارضاعطبواسطةمواسيرحلالتبريدوسيصيمرالكصبائيةالثلاجة

داحلالممحر!يالحرارةالتبريدوسيطويلتقطبال!رباء.يعولمموتور

داخلإلىالتبريدومميطلحارالصاعطيصحوعدئذ.التلاحة

المبرد.الحيزحارجحرارتهالمحاريلمظحيتالم!صث!،

،الحرارةويمتصالملفاتهذهداخلمنخفضضغطعند

وسيطالضاغطويضخالتبريد.حدوثيسببوهذا

ضغطه.ويرفعبخار،هيئةعلىالتجميدوحدةمنأضبريدا

مكثفداخلإلىالعاليالضغطذوالغازيصرفوعندئذ

داخلاكتسبهاالتيالحرارةالغازيفقدوهناالبارد.الهواء

وسيطويتدفق.عالضغطعندسائلإلىويتكثفالمبخر

التخزين.صهريجإلى،السائلالتبريد

وتستخدمالامتصاصبنظاملعمل.الغازيةالثلاجة

متحركة.أجزاءلهاوليس،للقدرةمصدراالحراريةالطاقة

أساسيةأجزاءخمسةمنالغازيةالمنرأسةأضلاجةاوتت!صن

المبخر-4الم!صثف3-العزلحهاز-2المولد-أ:هي

وسيطاسمائلالنشادرويخدم.الامتصاصجهاز5-

المنزأجة.الغازثلاجاتمعظمفيتبريد

غازيممالهبمنالحرارةتستخدمالتبريد،دورةشخلاأ!

غازمنمركرامحلولآالصهريجهذاويحويالمولد.في

يغلي.المحلولهذاالحرارةوتجعلالماء.فيالمذابالنشادر

،العزلجهازإلىالمحلولمنوبعضالنشادربخارويصعد

إلىصعودهفيالساخنالغازويستمر.السائليزيلالذي

فصلتمقدإنهوحيث.وإسالتهتبريدهشماحيث،المكثف

ويتدفقنقيا.نشادراالانالسائلفيصبحالنشادر،عنالماء

لالرلخار

نشادربخار

هيدرو-نوغاز

المبر3ا"لحيزظ!ر

عزلجهاز

وماءنشادر

مورر

غازلهب

!لمنحرارةلاستخدامتريد،كوسيطالسشادرممررالغازيةالثلاجة

حرارةالنشادربحاريفقد.عزلوجهازومولد،،امتصاصوجهازغار،

ويصححالمبردالحيزمسحرارةعدئذويلتقطسائلا.ويصبحالمكترو!ي

الممحر.!يثاليةمرةلحارا
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وحدةأوالمبخرداخلإلىأنبوبخلالالسائلالنشادر

ويوازن.الهيدروجينغازمعيتبخرحيثالتجميد،

البخارويمتصوالمبخر.المكثفبينالضغطالهيدروجين

داخلإلىأسفلإلىالثقيلالخليطيمرالتبريد.وينتجالحرارة

النشادريمتصحيثبالهواء،المبردالامتصاصجهاز

عنالخفيفالهيدروجينغازوينفصلالماء.بوساطة

،الامتصاصجهازفوقماسورةخلالويرتفع،المحلول

مرةالمبردوالماءالنشادرمحلولويتدفقالمبخر.إلىويعود

المولد.إلىثانية

وسيطافقطالماءيستخدم.البخاريبالنفثالتبريد

أساس!علىالبخاريبالنفثالتبريدأنظمةوتعملللتبريد.

منخفض.ضغطتحتيكونعندمابسهولةيتبخرالماءأن

كانوكلما.حرارتهدرجةتهبطالماء،يتبخروعندما

لذلكونتيجة،أسرعالتبخركانأقل،الماءعلىالضغط

أقل.المنتجةالحرارةدرجةتكون

نفثعبرهايمرفتحةلهاحجيرةخلالالماءينساب

فيمصئاالبخارويحدث.عاليةسرعةذوالماءمنبخاري

ويتبخر.الحجيرةفيالضغطويخفضالماء،فوقالفراغ

ويضخ.الحجيرةفيالسائلمنالحرارةويمتصالماءبعض

يتمحيثإلىتحملهمواسيرخلالالخارجإلىالباردالماء

معالحجيرةمنالصاعدالماءبخارويتحد.استخدامه

الجهاز.منويزالالبخار

البخاريالنفثبنظامتعملالتيالأجهزةتحدثولا

تشغلأنهاكما،اهتزازاتأيةأوضوضاءأيابواقعفى

مضخة.سوىمتحركةأجزاءلهاوليسصغيرا،حيزا

تزويداالبخاريالنفثبنظامتعملالتيالأنظمةوتتطلب

البخارهذايأتيأنالممكنمنولكنالماء،ببخارمستمرا

لهالبخاريبالنفثوالتبريد.أخرىالاتعادممن

السفن.ظهروعلىالصناعةفيواسعةاممتخدامات

تستخدموالتقطيرالتخميرأجهزةفإن،ذلكإلىوبالإضافة

الالي.التبريدمنالطرازهذا

بطريقةيعمل.المنخفضةالحرارةلدرجةالتبريد

عدا،الأخرىالانضغاطأنظمةجداكبيرحدإلىتشبه

الثلاجاتوتسمى.مختلفةتبريدوسائطيستخدمأنه

وأالقريةالثلاجاتالمنخفضةالحرارةدرجاتذات

درجةتنتجأنالأجهزةهذهوتستطع.القريةا!لبردات

الصفرمنجداوالقريبة،م-5273حتىمنخفضةحرارة

فيجدامهمةاستخداماتلهاالقريةوالثلاجات.المطلق

لتجميدالأطباءيستخدمهافمثلا،.الصناعةوفىالعلوم

كمامستقبلا.لاستخدامهاالجسممنحيةأجزاء

المصغرةالإلكترونيةالأجهزةلتبريدالصانعونيستخدمها

جدا.

وأالنتروجينأو،الهيليومالقريةالثلاجطتتستخدم

التبريدوسيطتحويلبوساطةوتعملتبريد.وسيطآخرغازا

ويستخدم.أخرىمرةغازإلىوبالعكسسائلإلىغازمن

لأنه،الأقلالحرارةلدرجةالتبريدفيتبريدوسيطالهيليوم

درجةتحتسائلةتظلأنيمكنالتيالوحيدةالمادة

منالمنخفضةالحرارةدرجاتثلاجةوتتكون.م-925

الحراريالمبادل2-الضاغط-ا:أساسيةأجزاءأربعة

المبخر.-4التمددصمام3-

الضغطتحتالضاغطالغازيتركالتبريد،دورةخلال

هذاوفي.الحراريالمبادلإلىأنبوبخلالويمرالعالي

منتيارإلىحرارتهمنجزءاالغازينقل،الحراريالمبادل

صمامخلالالتبريدومميطعندئذويمرالأبرد.الغاز

.كبيرةبدرجةالغازضغطالإجراءهذاويخفضالتمدد.

جزءيتكثفحتىحرارتهدرجةتهبطالغاز،يتمددوحينما

أنبوبخلالالسائلالتبريدوسيطعندئذويتدفقالغاز.من

وعندماتبريد.وحدةبمثابةيعملالذيالمبخر،داخلإلى

الحرارةالتبريدوسيطيمتصالمبخر،خلالمرورهيتم

المبادلخلالالغازويعود.أخرىمرةغازإلىويتحول

.لدورةاوتتكرر،الحراري

الصقيعإزالة

بالثلاجة.للعنايةجداالمهمالجزءالصقيعإزالةتعد

وحدةعلىتتجمعالتيالصقيعمنالخارجيةفالطقة

التبريد.علىالثلاجةمقدرةفيوتؤثرعازلأتعملالتجميد،

.بانتظامالثلاجةمنالصقيعيزألأنيجبذلكأجلومن

أوتوماتية،شبهأوأوتوماتيةالصقيعإزالةعمليةتكونوقد

يدوية.أو

ساعاتبوساطةتتم.الأوتوماتيةالصقيعإزالة

.البابفتحمراتعددتحمسبأجهزةبوساطةأو،توقيت

يكونأنبعدأو،يومكلمعينوقتفيالصقيعإزالةوتتم

أجهزةتفتح.المراتمنمعيناعدداالبابفتحتمقد

منيتدفقأنالساخنللغازيسمحصماماالتحكم

هذاوخلال.الصقيعويصهرالتبريدملفاتخا:لالضاغط

أجهزةتنشط،بعفالثلاجاتوفىالتبريد.يتوقف،الوقت

كثيروفيالتبريد.ملفاتمنقريباكهربائئامسخناالتحكم

شم،الأوتوماتيةالصقيعبنظمالمزودةالثلاجاتمن

خارجإلىالتبريدملفاتسطحمنالماءتقطرتصريف

حرارةوتبخر،الضاغطمنقريبةفتحةخلالمنالكابينة

.المياههذهالضاغط

الصقيعإزالةبنظمالمزودةالأخرىوالثلاجات

واليدوية،الأوتوماتيةلغمبهالوحداتومعظم،الأوتوماتية

ويتجمعالتجميد.وحدةأسفلقطربصوانيمزودةتكون
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إزالةلعدتفرغأنيجبالتيالصوانيهذهفيالماء

ولذاقليلأ،وقتاالصقئالأوتوماتيةإزالةتستغرق.الصقيع

التبريد.يوقفحينماالطعاميفسدلا

إزالةيم!ش.واليدويةالأوتوماتيةشبهالمقيعإزالة

الطرازوفيعملها.إيقافطريهتعنأضنلاجاتافىالصقيع

وعندماالتجميد.حدةوباليديدارمفتاحيطفئ،اليدوي

وحدةعملباليدالمدارالمفتاحيبدأ،الصقيعإزالةيتم

شبهالثلاجةتطفأأنويجب.اخرىمرةالتجميد

أوتوماتيا،أخرىمرةعملهاتبدأأنهاغيريدويا،الأوتوماتية

الصقيعإزالةفىالإسراعويمكن.الصقيعإزالةتتمعندما

للثلج.الخصصةالصوانيفيساخنةمياهبوضع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ا!لوريارلوأحصارةالحراردلااي!لتخزا

درأعسساايةلأعداحفظعلم،يسلتقرا

اضحمداسقصهأالالصخاردرحةالهواءتكييص

أ!ليا-القصهأالحديديةالس!ثالثلج

المجمدالعذاءالحا!صالحليد

القرنبدايةفيلإيرانعاصمةكانت،إيرانيةمدينةتيرر

البلاد،مدنكبرياترابعةوهي،الميلاديعشرالسادس

الشماليالركنفي،الشرقيةأذرديجانمنطقةوعاصمة

يورميا،بحيرةمنكم55بعدعلىوتقع.لإيرانالغربي

692.852السكانعددتقريبا.بالجبالمحاطةوهي

ففيبمعديدةمراتتبريزتدمرأنالزلازلكادت،نسمة

مقتلفيمتسببةالمدينةعنيفةهزةضربتأم!!.عام

المملتكات.منكثيروتلفالالاف

بهاأنكما،البديعالفارسيبسجادهاتبريزتشتهر

وتنتج.الجلديةوالمصنوعاتالمجففةللفواكهكبيراسوقا

.والمنسوجاتوالدقيقالثقابعيدانأيضا

أنهبيد.المدينةإنشاءتاريخعبالتحديدالمؤرخونلايعرف

احتلتهاوقد.الميلاديالرابعالقرنقبليكونأنالجائزمن

الحرب!تخلالأخرىومرةأم827عامالروسيةالقوات

والثانية.الأولىالعالميتين

الكبارالعربيةوعلماء2الفقهامنجماعةتبريزأخرجت

وأبي،الحنفيالفقيهالتبريزيالفتحوأبي،التبريزيكالخطي!

الخطيبانظر:وغيرههـا.الشافعيالفقيهالتبريزيالمظفر

محمد.بنموسى،التبريزيالمظفر،،التبريزيبمالتبريزي

-6311هـ،126-ء)58المظفر،التبريزي

أمينالتبريزيالوارانيإسماعيلبنالمظفرأم(.422

قرىمنقرية،وارانمنأصله.أصولىشمافعيفقيه.الدين

زاهداكانأسصر.اذلكعلماءعلىببغدادتفقهتبريز،

النظامية.بالمدرسةمعيداوكانمبرزا.إماماالعبادةكثير

وبقيمصر،إلىرحلثم،الحجفريضةلأداءالحجازقصد

سافرثم.بالعلمويشتغلويدرسيفتى،طويلةمدةهناك

تلكفيواستفادأفادوقدشيراز.إلىومنها،العراقإلى

التنقيح،كتابالفقهأصولفىصنفصتيرا.الرحلات

فىالمسائلسمطكتابوله،الرازيمحصوأ!بهاختصر

بشيراز.توفي.الفقه

هـ،736-)966محمدبنموسى،التبريزي

الفتحأبوالتبريزيمحمدبنموسىأم(.-336أ271

أصوليفقيه.الحاجأميربابنالمعروف،الدينمصلح

ثم،للعلمطلبادمشققدم.بإيرانتبريزمنأصله.حنفى

دمشقإلىثانيةعادثم.تعلممايشمربلادهإلىرجع

للعلمطلبا،القاهرةإلىرحلثم.أعلماطلبفىاستزأدة

بهاللهونفع،وأصولهالفقهفيبرعحتىيتعلماأ!ومازاأيضا

لابنالبديعكتابعدىشرحأ،العدما.طلبةمنكبيراعددا

البديع.شرحفىالرفيعسماهالفقهأصولفيأعساعاتيا

المدينةإلىطريقهفيوهوالحجأغريضةأدائهبعدتوفي

.النبويالمسجدشيارةالمنورة

هـ،08)073-4الحسنبنيوسف،التبريزي

محمودبنالحسنبنيوسفأم(.104أ-932

ولقب،بالحلوائياششهربايرانبتبريزولدالأصلالسرائي

منهاجشرح:مؤلفاتهمن.المذهبشافعيفقيهالدير.بعز

شرح؟النوويةالأربعينشرح؟الأصولفيالبيضاوي

.الكشافعلىحاشيةبمالحسنىاللهأسماء

السجائرصناعةفىأساساأوراتهتستخدمنباتالتيغ

وتبغ،الغليونتبغالأخرىالتبغمنتجاتتشملوالسيجار.

أما.الأرجيلةتبغجاشبإلى(،)النشوقوالسعوطالمضغ

صناعةفيفتستخدمجودةالأقلالنباتهذاأوراق

جذوعهتستخدمكما.والمطهراتالحشريةالمبيدات

.الأسمدةبعفأنواعمكوناتفيوسيقانه

06منأكثرفىمهمامحصولأالتبغنباتيعتبر

طنملايين7حوالىالتبغمنالعالميالإنتاجويبلغ،دولة

العشرين.القرنتسعينياتأوائلخلالوذأ!سنويا،متري

المتحدةالولاياتتليها،للتبغالمنتجةالدولأص!تاوتتصدر

والهند.والبرازيلالأمريكية

نسبيا،قليلةوجامايكاكوبافيالمنتجةالتبغكميات

التوالى.علىمتريطن00.2و.00.04تباةحيث

عاليةجودةذوالتبغهذاأوراقمنالمصنوعالسيجارولكن

جدا.
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مصدراالتبغمنتجاتعلىالمفروضةالضرائبتشكل

إجماليويبلغ.الحكوماتمنالعديدلدخلرئيسيا

عليهايحصلالتيتلكأضعافالتبغعلىالضرائب

محاصيلهم.عنالمزارعون

وهو،النيكوتينمنصغيرةكمياتعلىالتبغيحتوي

.الأخرىالأعضاءوبعضللقلبمنبهايعملمركب

.الإدمانإلىيؤديوقدالعصبيالجهازينبهوالنيكوتين

بأنهمالمدخنينيوهم،للتبغالمنبهالتأثيرأنالأطباءويعتقد

سامة،النيكوتينمنالمركزةوالكمياتبالسرور.يشعرون

نيكوتينمنالمستهلكةالكمياتتؤديأنالممكنومن

بعض.المعدةوقرحةالقلبيةالأزماتحدوثإلىالسجائر

سرطانتسببأنيمكنالدخانمنالأخرىالمركبات

العقاقير.استعمالسوء،التدخينانظر:.الرئة

الدبغنبات

تتبعهاالتيالنباتاتمجموعةالتئإلىنباتينتمي

لأولزرعتوقد(.الباذنجانية)العائلةوالبطاطسالطماطم

الجنوبية.وأمريكاوالمكسيكالكاريبيةالبلادفيمرة

واحداموسمايعيم!أي،حولينباتالمزروعالتبغ

وينتج،أم8،-2.1نحوإلىالنباتطولويصل.فقط

ويختلفأم8،إلى21.حواليمنيرتفع-موسمينباتالتبغنبات

علىالنماتويحتوي.العامقالأخضرإلىالفاغالأحضرمناللونفي

فاتحة.ورديةوزهور،ورقة02نحو

سم،7ه-06حوالىيبلغطولهاورقة02حوالي

منالنباتاتلونويتراوح.سم45-ء3منوعرضها

الناضجالقويوالنبات.الغامقالأخضرإلىالفاغالأخضر

04حواليلزراعةتكفيسنوئا،بذرةمليونينتجأنيمكن

التبغ.منهكتارا،

الئبغأنواع

اللونالفاغالتبغعلى-غالبا-السجائرتحتوي

النوين.هذينمنخليطأوالشرقيالتبغأو-فرجينيا-

لهالتركيةالسجائرصناعةفييستخدمالذيالشرقيوالتبغ

وبلغارياواليونانتركيافىيزرعوهو،عطريةرائحة

وماتئاللاتاكياوأنواعالأسود.البحرعلىالمطلةوالمناطق

مميزةرائحةولهوقبرصسوريافييزرعالتبغمنيشبهه

أصغروأوراقه.الغليونتبغخليطإنتاجفيأساساويستخدم

الأوراقوغالبية،الأخرىالتبغنباتأنواعمنحجما

-5.7طولهايبلغعندما،التبغمنالنوعهذاتجممن

فقط.سم15

تبغأ-:هيرئيسيةمجموعاتأربعفيالتبغيصيمنف

بالهواءمعالجتبغ3-بالنار.معالجتبغ2-!وائيا.معال

السيجار.أوراقتبغ4-.الساخن

المستخدمةللطريقةتبعاتصنفالأولىالثلاثةالأنواع

عنأكثرتفاصيلوتوجد،الأوراق)تجفيف(معالجةفي

السيجارأوراقتبغ.التبغمعالجةقسمفيالطرقهذه

والتبغالفاغالتبغهماصنفينعلىيشتملهوائياالمعالج

فيأساسايستخدمبالهواءالمعالجالغامقوالتبغ.الغامق

والسعوط.المضغتبغ

،مميزةونكهةدخانرائحةلهالمعاللالنارالتبغ

والسعوطوالمضغالتدخينتبغصنعفىويستخدم

الساخنالمعالبالهواءوالتبغ.المذاقالقويوالسيجار

لونهتحولالمعالجةعمليةلأنبماللامعبالتبغأيضايسمى

بالهواءالمعالجالتبغومعظممحمر،برتقالىإلىالأصفر

السجائر.صناعةفييستخدمالئساخن

تبغا-السيجار:أوراقتبغمنأنواعثلاثةتوجد

مغلفتبغ3-السيجار.رابطتبغ2-السيجار.حشو

السيجار

لهلأنالسيجار،جسمفىيستخدمالسيجارتئحشو

كانالسيجاررابطوتبغ.بانتظامويشتعلخاصةنكهة

السيجارمصانعمعظمولكنالحشوتبغلتماسكيستخدم

منبدلأتوليفهاالمعادالتبغلفائفطبقاتتستخدمحاليا

التالفة.أوالخشنةالتبغأوراقمنتصنعاللفائفهذه.ذلك

فىأساساالحاضرالوقتفيالسيجاررابطتبغويستخدم

المضمغ.تبغصنع

مم!ء!كاى)ك!يملم3ته!أ!كؤ



التبغ08

الخارجيالغطاءفييستخدمالسيجارمغلصتبغ

ناعمةالجودةعاليةأوراقذاتتكونأنويجبللسيجار،

فإن،الصفاتبهذهأوراقولإنتاج.اللونومنتظمةرقيقة

أغماش.بامغطاةبدعاماتالتبغنباتاتيحيطونالمزارعين

منأعديدافإنولذأ!ك،ومكلفصعبالتبغهذاوإنتاج

لتغليفتوليفهاالمعادالتبغلفائفيستخدمالمصانع

السيجار.

التبغوتسويقزراعة

الجويةوالظروفالتربةنوعيختلف.والعزيقالزراعة

حالأيةوعلى.المزروعالتبغلنوعتبعاالتبغلنموالمناسبة

الجوذاتالمناطقفيجيدةبصورةتنتجالتبغزراعةنين

.الصرفالحيدةالخصبةالاراضىوفي،الدافئ

بدايةأوأحتشاءاأواخرفيالمشتلفيالتبغبذورتزرع

:يص!!.البلاستيكاوالقماش!منبغطاءوتغطى،الربيع

21إلى8خلالفيسم2.الى15منالنباتطول

الحقل.فيالنباتاتتغرسذلكوبعدأسبوعا،

عليهاللحفاظمراتعدةالتربةبعزقالمزارعونيقوم

آخروتتم،والنجيلياتالحشائشمنوللتخلص،مفككة

54بينماإلىالنباتطوليصلعندماعزيقعملية

سعم.6و.

يبدأعندما)يقطع(،يقطفالنباتمنالعلويالجزء

السماحذلكمنوالغرضالأزهار،تكوينفيالنبات

وأثقل.لتصئأكبرالمتبقيةللأوراق

09إلى07التئبعدالمزارعونيحصد.التبغحصاد

أسلحصاد،طريقتينويتبعود،الشتلاتزراعةمنيوما

التبغأوراققطفيشملالتلقيم.وق!إلساقالتلقيم

)جمعالتلقيمعمليةتتمالناميةالدولوفينضجها،بمجرد

يستخدمصناعياالمتقدمةالدولفيبينما.يدويا(الأوراق

التبغزراعةفيالرئيسيةالدول

للتيغالسنويالإنتاج

.......................الصير

مزيط!000171/2

".....المتحدةالولايات

متريط!.000683

....الراريل

متريط!00068.4

،...الهمد

متريطن435).00

..تركيا

-----م0991لعاملأرقامبما

.المتحدةالامالتالعةالأعديةواالرراعةمحطمةالمصدر.

ط!متري

لحصادتستخدمالتلقيموطريقة.آليةحصاداتالمزارعون

تبغوبعض،بالحرارةالمعالجوالتبغالسيجار،مغلفتبغ

.السيجارحشو

آلهبوساطةكلهالنباتبقطعالساققطعطريقةتتم

الح!لفيوتتركأعواد،علىالمقطوعةالنباتاتوتوضعقطع

هذهالمزارعونويستخدم.تذبلحتىيومينأويوملمدة

!ا!ار،المعا!جوالتهبغهوائيا!المجعالتبغلحصادالطريقة

السجائر.أوراقتبغومعظ!

التئتهاجمالتيالأمراضتشمل.والافاتالامراض

منالعديدويزرعالأسود.الجذروعفنالأسودالساق

الساقمرضتقاومالتبغمنجديدةأنوأعاالمزارعين

والدورة.الفيروسيةالنباتيةالأمراضمنوالعديدالأسود

الجذورعفنمرضلمقاومةفعالةطريقةأفض!!الزراعية

ونطاطالبرغوثيةوالخنفساءالبراعمديدانتسمب.الأسود

التبغ،لنباتاتتلفاأيضاالأخرىالحشراتوبعضالنجيل

هذهلمقاومةالحشريةالمبيداتالمزارعونويستخدم

.الافات

الأوراقفيالعصارةتجفيفتشمل.التبغمعالج!

تغيراتحدوثإلىالعمليةهذهوتؤديالحصاد،الحديثة

النكهةتحسنعنهاوينتجالتبغفيعديدةكيميائية

المعالجةأ-:التبغلمعالجةطرقثلاثوتوجد.والرائحة

الساخن.بالهواءالمعالجة3-بالنار.المعالجة2-بالهوأء.

أفضلمبصورةيستجيبالتبغأنواعمننوعوكل

تبنىمخازنفيالمعالجةعمليةوتتم.الطرقهذهإحدى

الهوائيةالمعالجة.وتستخدمالمستخدمةللطريقةخصيصا

بمخازنويوجد.التبغلتجفيفالطبيعيالطقسظروف

للتحكموغلقهافتحهايمكنتهويةفتحاتالهوائيةالمعالجة

أربعةمنتستغرقالعمليةوهذه.والرطوبةالحرارةدرجةفي

أسابيع.ثمانيةإلى

نارباستخدامالتبغتجفيففيهاويتمبالنارالمعالجة

إعطاءإلىالعمليةهذهعنالنابخالدخانويؤدي.هادئة

المزارعونويقوم.المميزتينوالرائحةالطعمالمعالجالتبغ

مخازنفيوالتهويةوالرطوبةالحرارةدرجاتفيبالتحكم

المعالجةعمليةوتحتاج.التبغأوراقسلقلتجنبالمعالجة

أسابيع.ستةإلىأيامثلاثةمنبالنار

التبغتجفيففيتم،الساخنبالهواءالمعالجةفىأما

تسخين،بمواقدموصلة)أنابيب(مداخنبوساطةبالتسخين

م،057إلىم32حواليمنتدريجياالحرارةوترتمدرجة

المعالجةعمليةوتاخدتماما.والسيقانالأوراقتجفحتى

ألممبوع.حواليالساخنبالهواء

رئيسيتينبطريقتينالتبغالمزارعونيبيع.التبغتسويق

)المباشر(.الريمىوالبيع،السائبةالأوراقمزاداتهما:
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وبيععرضعمليةعلىالسائبةالأوراقلفظويطلق

.عبواتفيمعبأوليسأوراقهيئةعلىالتبغ

فىوالصغيرةالكبيرةالمدنفيالمزادمخازنوتوجد

بيعه.قبلالتبغباختبارالمفتشونويقوم.التبغزراعةمناطق

الحكومية.القياسيةللمواصفاتطبقاتصنيفهويتم

وبعض.التبغعلىالتبغشركاتمنالمشترونويزايد

محدداسعرأللبائعوتضمنالأسعار؟تدعمالحكومات

تعرفالحكوماتتدعمهاجمعياتوتوجد.للتبغ

الأسعار.انخفاضحالةفيالتبغتشتري،المزارعبتعاونيات

المزارعمنللتبغالبئالمباشرالريفيالبيعويشمل

السيجارأوراقتبغومعظم.المزايدةنظامخارجللمشتري

.مباشرةتباع

الئبغمنتجاتتصنيع

ومذاقحادةعطرةبرائحةالمعالجةالتئالحديثيتميز

ا!متخدامهقبلليعتقيخزنالتبغفمعظمولذلكمر،

أوراقه.لتصنيع

التبغ،معظمتحفيفإعادةعمليةتجريالتخزينوقبل

إلىالماءلمجاضافةالمصنعونويقومويبرد.تمامايجففحيث

وعدمالرطوبةمعدلتجانسلضمانتخزينهاقبلأوراقه

ثلاثةأولعامينالتبغيخزنذلكبعدثم.الأوراقتقصف

تعتقالتخزينوأثناء،البراميلتشبهعبواتفيأعوام

ويؤديالتخمر.تسمىكيميائيةتغيراتبهاويحدث

الحلوةالعطريةوالرائحةالنكهةالتبغإعطاءإلىالتخمر

التئالرطوبةيفقدوكذلك.النيكوتينمنمحتواهاوتقلل

لتعتيقتستخدم،أخرىعمليةوهناك.أغمقلونهويصبح

حيث،تحفيفل!عادةتحتاخلاالتىالسيجارتبغأوراق

لكيتعلقأو،ساخنةغرففىالتبغهذابالاتتوضع

التخزين.قبلتتخمر

السجائر،صنعفيالتبغمنالأكبرالجزءيستخدم

المضغوتبغالدخانوتبغالسيجارصنعفيالباقيوالجزء

.والنشوق

النحلعسلمثلمنكهاتاسحجائرصانعوويضيف

التبغ-لتوليفةوالسكر،الفلفليالنعناعوزيتوالعرقسوس

الرطوبة.لحفظالجليسرينيضافماوغالبا

وآلاتالسجائر،وتعبئةلصنععديدةآلاتوتستخدم

فيسيجارة4).00حوالىتنتجعأنيمكنالسجائرصنع

الدقيقة.

سيجارحشوتبغ85%حواليمنالسيجارسكون

ومعظمسيجار،مغلفتبغ5%ومميجاررابطتبغ%أو.

تلفىالثمنالغاليةالأنواعولكن،بالالاتيصنعالسيجار

يدويا.

بعضولكن،الغليونفىتئالتدخينمعظميستخدم

وتضيفيدوئا.تلفسجائرصورةفييدخنونهالناس

ومركباتالفانيلياوأوراقالتونكابقولالسجائرمصانع

مركباتتسمىللتبغومنكهات،النكهةلإعطاءأخرى

التوابل.

الجودةذيالتبغمنعديدةأنواعمنالمضغتبغيصنع

مثلالتوابلبمركباتيعاملالمضغتبغومعظم.المنخفضة

.العرقسوسأوالنحلعسل

أوراقمنخشنمطحونخليطمنالسعوطيتكون

وهذاناعما.مسحوقالتكونتطحنالتيالتبغوسيقان

نكهةلهوتضادتقمالق،بوساطةيصفىالمسحوق

وتوابل.زيوتباستخدام

ئاريخيةنبذة

الغليونفيالتبغبتدخينالأمريكيونالحمرالهنودقام

عامالجديدالعالمإلىكولمبوسكريستوفرإبحارقبل

بذوربعضكولمبوسأحضروقد.طويلةبفترةأم294

زراعتهفيالمزارعونبدأحيثلأوروبا،عودتهعندالتبغ

عاموفيالاسترخاء.علىيساعددواءلاستخدامه

ومنهنيكوتجيناسمهفرنسيدبلومالمميقامأم056

وبدأفرنسا،إلىالتبغبإدخالنيكوتياناالنباتيالاسماشتق

التيالسجائربتدخينالاخرينالأوروبيينوبعضالأسحبان

.الميلاديعشرالسابعالقرنفييدوياتلف

اللاتينيةأمريكاغربىمنكلتبغكانالبدايةفي

الوحيدينالنوعينالجنوبيةبأمريكاأورينوكوووادي

أمريكافيالتجاريالإنتاجبدأثمأوروبا.فىالمعروفين

المستعمرينأحداخذأنبعد،أم261عامالشمالية

أمريكامنالتبغبذوربعضرولفجونيدعىالإنجليز،

والظروفالتربةكانتحيثفرجينيا،ولايةإلىالجنوبية

وأصبح،التبغلزراعةجدامناسبةفرجينيافىالجوية

.بالجنوبالأخرىالمناطقبعضوفيهناكمهمامحصولآ

الأمريكيةالمستعمراتفييزرعالذيالتبغمعظمكان

عامالأمريكيةالثورةبدأتحقىإنجلترا،إلىيصدر

فيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالمصانعبدأت.أم775

المحلي.للاستخدأموالسعوطالمضغوتبغالتدخينتبغإنتاج

فيالمتحدةالولاياتفىمرةلأولالسيجارتصنيعوبدأ

تدخينشعبيةوزادت.الميلاديالتاصئكلشرالقرنأوائل

اخترعتالتيالسجائرصناعةالةالحشخدامبعدالسجائر

التاسعالقرنمنالثمانيناتأوائلفيالمتحدةالولاياتفي

.الميلاديعشر

للجدلمثيراالتبغمنتجاتاستخدامموضوعكان

القرنخلالالأوروبيونالأطباءأوضحوقد.سنواتلعدة
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صقطأضإتااممتخدامقصرضرورةعشراطيلاديالسادس

محدراأمري!طفيالمتدينونواعتبره.اطبيةاالأغراضعلى

نأأحلماءاأثبتأحشري!االقرنمنأسستينياتاوفيخطيرا.

يزيدأديم!شأصسجائراوبخاصةأضبع،امنتجاتتدخ!!

الأمراضاوبعضأ!لباوأمراضالرئةلممرطانمخاطر

.ال!خرى

أطبيةاللاكتشافاتالسحائرمصانعبعضا!متجابت

أصني!صت!ت،واأغطرانامنالسجاذرمحتوىإنقاص!طريقعن

.التدح!!أخطاريمنعلاذلكأنذكرواالأطباءولكن

بيععملياتالتنفيمدولعدةفيأغوانيناصدرت

منعدداانتزأسشريناالقىهـنمشينياتفمنذأضئ!امنتجات

صدرترأصسجائر،اعبواتعلىتحذيرلإضافةالدول

الإذاعةاصىأضجاريةاأصمعحائراإعلاناتبمنعالقوان!ت

مختلثن!شيأ!تدحيرامنعتلأسدرابعضأنكماوالتلفاز،

العامة.ال!ماكن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أحسيحاراالتدحر!

احهيحارةاالسعو!ا
اعليودااحقاقيراامشع!السوء

افهـس!

اس!-رت!!ا

حوأجةنباتاتأحدةاسماالنيكوتيانيأواكهريالتيغ

هذهذهـهـعةاثستحشيشةفصيلةمر،دائمةأو

فيياشص!إتسموكير.اشائحةزكيةلأزهارهاالنباتات

منشتيرشيبزراعتهايعنى!ماالا!شوائية،الجنوبيةأمريكا

المناطةط.

وأزهارها.وشجةأصشعراثثيرةالزهريالتبغراقأر

ش!،وتتخذبيضاء،أوحمراء،أو،أرجوانيةأوصفراء،

دىيررعحصمادطريا،يسمور.هالعص!إالأرهارهيررالزهريالبغ

الدافئة.ال!حواء

وتحتاجللبرودةحساسةالزهريالتبغنباتات.طويلةأنابيب

خفيفة.خصبةترلةفيبالبذورزراعتهاويمكن.تظل!!أن

زجاجيبيتأو،مممئتنبتفيأجذوراتعرسأنوينبغي

العراء.الىسعدفمماتنق!11فصاأوائ!
ء.-طل!اسليعر

لبطونية.ا:نظرا.لتبغيةا

التفاحالححشربة(،وا!فاتا،مراص!)1البطاطسانظر:.التيقع

.تلفطرياامبيد،(صالأمرا01!الآيا1)

وشبهمداريةأقاليمفىتنموأشجارلمجموعةآااقيي

فيحاصعة،الآرضيةلل!صةاكشرقيأضصفاشيمدارية

فيالتبلديمنالمعروفةالأنواعاأحسنيوجدمدغشتمر.

ناتئة.تكونماوعالباسمي!سةجذوعوألحها،االإصريقية3أغارا

مأم،8يبلغارتفاعإلىأحشجرةاهذهتنموأ!يم!ش

هذهأنواعاكثريعمر.أموه9ب!تقوهيتراوحجدع

بيضاءأزهاروللشجرةأكثر.أوعام0001إلىأسشجرةا

تهاصو::الخفا.ساطةتتلقررأ!لمااةتتفت! سممىلمر!يسبو!-!ي!

الشجرةمنتتدلىوهيسما.3.اليحوطوأعاالقردخبز

مىتتدلىالتبلديوأزهارثمار

الححلية.يلةا!وأاالسيقاد

ال!ضيرعلىيحتويالتبلديساق

علىولكرالماح!حزلىخلايام!

الحمتص.مىالقليل

إفريقيا،ليالمداريةوتسهالمداريةالسهولليتمموالتبلديشجرة

.قصيرة"أعصالىعريصحدعأ!اوالشحمرة

ث!ه!!



83التبن

منكثيراالثمرةوتحويالحبليةالطويلةالساقمنكالمشكاة

غذاءاللبويستعمل،الدقيقياللبداخلمدفونةالبذور

بعضفيويسمى.الباردةللمشروباتمنكهايضافأو

الأوراقأحياناالناسيستعمل.القنقيسالإفريقيةالبلدان

الورقلصناعةاللحاءنسيجويستعملونأدويةبمثابةواللحاء

.والحبالوالقمالق

أمريكية.(م3191-م0281)ريتها،تبمان

لنيلالهروبفيالمستعبدينمنمئاتساعدتسودأء،

السريةالحديديةللسككقائدةأشهرأصبحت.حرتحهم

وأالحرةالولاياتإلىالهروبفيالمستعبدينلمماعدتالتي

كندا.إلى

ماريلاندكمبردجمنبالقرببكتاونفيتبمانولدت

وأشتهرتروس،آرامنتااسمهاكان.المتحدةبالولايات

علمأبوهاعلمها.هاريتأمهاباسمطفلةكانتعندما

معتنازعتالإنقاذ.عملياتفيساعدهاالذيالغابات

عمرهاكانعندما،العقابمنآخرمستعبدلإنقاذمشرف

فىبكسرالغاضبالمشرفأصابهاوقدعاما،13

منتعانيظلتأنهاغيرشفيتوقد.ثقيلةبالةجمجمتها

المستعبدتبمانجونتزوجت.الذاكرةلفقدمؤقتةنوبات

.ام484عامفيالحر

مأ984عامالاستعبادمنتبمانهاريتتحررت

السريةالحديديةالسككطريقعنفلادلفياإلىوذهبت

تهريبفىللمساعدةماريلاندإلىعادتثمزوجها،بدون

فترةبعدالأولىرحلتهامنوعادت.الاخرينالمستعبدين

الهاربالمستعبدقانونعلىالكونجرسموافقةمنقصيرة

المستعبدمساعدةيعتبرالذيالقانون)وهوأم085عام

القرنمنتصففيمرة18تبمانعادت(،جريمةالهارب

مستعبد.003حواليهروبفيوساعدتالتامععشر،

علىمطارديهابأن-مهامهاإحدىفي-تبمانأحست

الهاربونومعهاركبتأنإلامنهاكانفمامنها،مقربة

أخرىمهمةوفي.الاشتباهلتتجنبجنوئاالمتجهالقطار

السابقمستعبدهافرأتحيا،دجاجاتشتريتبمانكانت

الدجاجممراحأطلقتأنإلامنهاكانفماتجاهها،يمشي

حرشهمالنيلوالديهاتبمانقادتيعرفها.أنقبلوطاردته

علىأبدأيقبضلم.المتحدةبالولاياتبنيويوركأيوبيرنفي

التسعإنقاذهارحلاتخلالمستعبداتفقدولمتبمان

شخصأيبقتلبهاتهددبندقيةتحملكانتفقد،عشرة

رصدتالتىالجوائزمجموعوكانت.العودةيحاول

أمريكي.دولار04).00لأسرها

الاستعبادمحاربىأحدبراونجونتبمانقابلت

وقدعشر،التاسعالقرنمنتصفأواخرفىالراديكاليين

.جون،براونانظر:.المستعبدينلتحريربخطهأخبرها

أصبحتفترةوبعدلعنصمرها.الحقيقيالمحرراعتبرتهوقد

فيالمرأةحقوقحركةفيالعاملاتأنشطمنتبمان

.ونيويوركنيوإنجلند

للجيم!وجاسوسةوكشافةممرضةتبمانعملت

الأمريكيةالأهليةالحربإبانكاروليناساوثفيالاتحادي

عسكريةحملةفياستطاعتوقدأم(865-أم861)

مستعبدا.075منأكثرتحريرفيتسهمأنواحدة

ساعدتحيثأيوبيرنإلىتبمانعادتالحربوبعد

برادفوردرتشالكاتبةنشرتالسود.لمدارسالمالجمعفي

عرضتأم()986تبمانهاريتحياةفيمشاهدكتابها

للعجزةداراتبمانأنشأتالاستعباد.ضدتبمانأعما!فيه

الدارتلكوعرفت،أم809عامأيوبيرنفيوالمحتاجين

تشريفيةلوحةأيوبيرنأهاليلهانصبوقد،تبمانبدار

فيصورتهايحملبريديطابعإصدارتمكمالها،إكراما

.ام789عام

ام(.719-أم)598.س.!،وليمتبمار،

،أم719عامموتهحتىام449عاممنليبيريارئيص

مجلسفيعضواثممحامياوعملليبيريافيتعليمهتلقى

فترةوأثناءالعليا.الليبيريةللمحكمةمرافقاوقاضياالشيوخ

والتعليم.والزراعةالصحةتطويرعلىعملرئا!عته

بليبيريا.هاربير،فيتبمانولد

للماشميةعدفاتستخدمجافةنباتاتوأوراقسيقانالتين

صنعيتمالأحوالمعظموفي.الأخرىوالحيواناتوالخيول

وأالبرسيمأوالفصفصةنباتمثلالبقوليةالنباتاتمنالتبن

الفاكهةبستانحشائشمثلالماشيةعلفحشائشمن

الغالبوفى.الأعشابمنغيرهاأوالملساءوالأعشاب

وفى.والحشائشالبقولياتمنخليطمنالتبنيتكون

البريةالحشائ!شمنالتبنبصنعالمزارعونيقومالمناطقبعض

.البراريفيتنموالتي

حشالاتباستخدامالتبنباجتثاثالمزارعونويقوم

يطلقآلةوباستخدام.يجفحتىالأرضعلىتركهثم

زمنتقليللغرضالتبنطحنيتمالكونديشنرعليها

صفوففيالتبنبتذريةالمزارعونيقومثم.التبنجفاف

تجفبأنلهاويسمحالريحأكوامالمممعليهايطلق،طويلة

ماكينةالمزارعينمنالعديديستخدمواليوم.أطوللفترة

وإقامةوتهويةبقطعتقوموهىا!لنجلةأوالجزازةتسمى

.واحدةعمليةفيالفنمنأكوام

صحيحةبصورةالتبنتجفيفعلىالمزارعونويحرص

يفسدزائدةرطوبةعلىيحتويالذيفالتبن.تخزينهقبل



الحمتسيت!تصعصانتىاسالاتاحرمطآ،يحصدالمجفص()الحشيحقالتبن

اف.االحمافسمهاآمرو،مممتصيلةأسا!لأتش!ط!ديعا!قموأ

تكون،اشطبالتبنفسادأولىفإنهلذأكبالإضافةسريعا.

النارإشعاللدىكافيةحرارةلإيجادملحةحاجةهناك

الآليالمجف!استخدامشأنومن.الرطباقيتباستخدام

عمليةفإن،ذلكورغم.التجفيفبعمليةالتعجيل

ا!شخدامها.يندرولذلك،التكاليفباهظةالاليالتجفيف

المزارعونيستخدموتجفيفهقماإلفنيتمأنوبعد

ويستخدم.التخزينلأغراضالتبنلإعدادخاصةآلات

التبنتجمعالتيوهى،البالاتصنعآلاتالمزارعينبعض

ب!تمامنها!ص!!وزنيتراوحالشك!!مستطيلةبالاتفى

بتربيصأالبالاتصنعآلةتقومثما.كجم68إلى23

ذلكبعدالمزارعيقومثم.متينخيطأوبسلكالبالات

تقومثم.اليةمعداتأوباليدعرباتعلىالبالاتبرص

وأالحبوبمخازنأوالزرائبإلىالبالاتبنق!!العربات

بعضيقومبينماالعراء.فيالمكشوفةالتخزينمناطق

مستديرةبالاتشكلفيأضبنابتخزينالآخرينالمزارعين

إلى455مابينتزنمستطلةأوالحجما،كبيرة

بلاستيكيبخيطربطهايتمالبالاتوهذه.كجم019

على!بةمربمعداتالبالاتهذهنقلويتم.وغليظمتين

يقوم،جافةالمستطيلةالبالاتعلىوللحفاظجرار.

بعضعنبعيدبعضهجافبت!تالبالاتبتغطيةالمزارعون

تخزينذلكبعدويمكن.سميكبقمالقأوبالبلامشيكأو

المياهمنتشخلصبذلكلأنهاغطاء،دونالمستديرةالبالات

أكبر.لسرعة

بكبسالتبنرصآلا!تسمىالتيالآلاتتقومثم

كجم.03!07إلى019مابينتزنكتلشكلفيالتبن

مناطقفيهذهالتبنكتلبتفريغأخرىآلاتتقومثم

تخزينه.قبلالتبنتقطيعالمزارعونيفضلوأحيانا.التخزين

قطعإلىالتبنبتقطعالعلفحاصدةتقومالحالةهذهوفي

يمكنوبذلك،شاحنةأوعربةإلىوتدفعها،صغيرة

يعالجوهأوالحظائر،فيالمقطوعالتبنيخزنواأدللمزارعين

.مكعباتأررقائة!شكلفي

.الحمانبمالفصفصةأيفئا:انظر

له.ودداوجعدهباسمهأخررجلوددانرحلإلحاقالئيئي

الإسلامجاءثم،الجاهليةفيالتبنيالعربمارسوقد

جعل)وما:وتعالىتباركقولهفيجاءكمافأبطله،

الحقيقولواللهبأفواهكمقولكمذلكمأبناءكمأدعلاءكم

تعالى:قولهفىوأيضا.4:الأحرا!االسبدل!يهديوهو

آباءهمتعلموالمفإناللهعندأفسطهولآبائهمادعوهم)

بهأخطأتمفيماجناحعليكموليسومواليكمالدينفيفإخوانكم

.ه:الأحزا!ارحيما!غفورااللهوكانقلوبكمتعضدتماولكن

لرجلولداالرجلولدي!ضنأنيجيزلاالإسلاماإن

حارثةبنزيدفينزلت-الذكرسالفة-الاياتوهذهآخر،

محمد،بنزيدالناسقالحتىعد!ممراللهرسولخادم

الواحدللشخصيكونأنيمكنلاأنهت!تالآياتفسزلت

التبنى.فأبطلقلبانللرجليكونأنيمكنلاكما،أبوان

فتربيتهم،الأطفاليتامىالعائلةتضملاأنيعنىلاوهذا

ابائهم.غيربآباءيلحقواأندونواجبة

أبوينشخصانبواسطهفيصبحالغربفياكتبنيأما

الأ!رة.أفرادمنكفردويربيانه،ينجباهأءاأ!فلقانولي!ت

الطيعيين.ابائهمأقرباءمنالأطفالمنأحديداتبمىشما

المتاحينالأطفال،التبنىفىالراغبةالأسرعددويفوق

الأطفالمنلعديدأنكما.الغربللدانفيللتبني

وأبدنيامعاقونأنهمأي،خاصةحاجاتللتبنيالمتاحين

بعضوتسمح.عاطفيةمشكلاتيواجهونأوعقليا،

وشحتم،الأطفالبتبنيالمتزوجينلعيرحالياالتبنيلحملطات

ثلاثةلمدةيرعياهانماطفلتبنيينوياناللذينالأبوينعلى

وهذا.التبنيأمربطلبتقدمهماقبل،الأقلعلىأشهر

قوانينفي،الطفليجعل-المحكمةتمنحهالذي-الأمر

فإن،للقانونووفقا.الأبوينأولادأحد،أ!ضعيةاالغرب

،عشرةالثامنةأعمارهمتتجاوزأ!ذينا،المتجنينللأشخاص

ويعني.الأصليةميلادهمشهاداتعلىالاطلاعفيالحة!

الطبيعيينبالاباءالمتعلقةالتفاصيلإخفاءيمكنلاأنهذلك

الريفيةبالمناطقالاباءويقومالأبد.إلىبالتبنىالأطفالعن

معللإقامةأولادهمبإرسال،الناميةالبلدانمنكثيرفي

.المدنفىأقارب

الوالد،الأسرةبمأطفال،الأحداثرعاية:أيضاانو

بالتبني.



محمد.بنحمد،الرجبيانظر:.تبوتيب

رمضانفيوقائعهادارتتبوكغزوة.!كروة،ثبوك

الرسولبقيادةالمسلمينبينالتامعالهجريالعاممن

ملك-هرقلأنأسبابهامنذكر.بالشاموالرومض!ل!لح!محمد

لهالمواليةالعربوقبائلالروممنجموعاجمع-الروم

فىإليهمفخرج!سطاللهرسولبهمفعلمالمصلمين،لحرب

عبدورجعشديد.وحرمجدبةسنةفيألفا،ثلاثيننحو

المنافقينمنثمانيننحووتخلف.الطريقمنأبىبنالله

وكعبالربيعبنمرارةمثل:،عصاةوتخلفوعنادا.كفرا

الكريمالقرآنفيالمسمونوهم،أميةبنوهلالمالكبن

تباركالحقتابوقدخلفوا،الذينبالثلا"نةالتوبةسورةفى

اعتذروا.أنبعدذلكبعدعليهموتعالى

فلمفتفرقوا،الرومهابهتبوكإلىالنبىوصلعندما

صالحأنبعدورجع،الرومأرضفييهكرالرسولسوغل

وقذف،الجندلدومةوأكيدر،أيلةصاحبرؤبةبنيحنة

.رمضانفيمنهارجوعهوكان.الرومقلوبفيالرعب

المسلميننفوذبسطفىأثرأعظمالغزوةلهذهوكان

لأيليسأنهللناستبينفقد،العربجزيرةعلىوتقويته

قوةسوىالعرببلادفيتعيشأنالقواتمنقوة

بقاياقلوبفيتتحرككانتآمالبقاياوبطلت،الإسلام

الدوائر،بالمسلصنيتربصونكانواالذينوالمنافقينالوثنيين

هذهبعداستكانوأولكنهم،بالرومآمالهمعقدواقدوكانوا

الحديثة.الفخمةوالباياتيفبالحركةتبوكمدينةوسط

85تبوك،منطقة

المنافقين،وخاصةهؤلاءنواياليفضحالقرآنونزل.الغزوة

صدقاتهم،قبولعنونهى،عليهمبالتشديداللهأمرالذين

لهمالاستغفاروعن،منهمماتمنعلىالصلاةوعن

)مسجدمسجدهمبهدموأمر،قبورهمعلىوالقيام

الوفودقدوموتتالغ.لدسائسهموكرابنوهالذيالضرار(

،الغزوةهذهبعدالقمةبيئأنإلىوتكاثر!صدالرسولعلى

أقوامهم.إسلامإعلانأوالبيعةلتجديد

وسكانالقبائلالغزوةهذهفيءد5ظغألىصل2وصا

فأمنوا،الشاموأرضالحجازبينالشماليةالحدودمناطق

فيالرومباتجاهالمقبلةلعملياتهمأماميةمتقدمةقاعدةبذلك

.الشامأرض

المملكةمناطقإحدىتبوكمنطقةمئطدلآ.تيوك،

المناطقنظامحددهاالتيعشرةالثلاثالسعوديةالعربية

منالمنطقةأهميةوتأتي.السعوديةان!:.السعودي

علىللبلادالبريةالبوابةتشكلإذالمتميز،الجغرافيموقعها

وبينالمنورةالمدينةبينيربطالذيالاستراتيجيالطريق

القواعدأكبرمنواحدةتضمكماوسوريا،ولبنانالأردن

ومنالأحمرالبحرالغربمنيحدهاالبلاد.فىالعسكرية

ومنوحائلالجوفمنطقتاالشرقومنالأردنالشمال

نصفنحوسكانهاعددويبلغالمنورةالمدينةمنطقةالجنوب

أملج،تيماء،ضباء،،الوجه:هيومحافظاتها.نسمةمليون

حقل.

ص

!



تبوك،منطقه8

هـ!ر،ضكمدقيفي!تىصرالرسولمسجدويسمىالتوبةسجد

اضحدلد.اعملياتعليهحري!

ويعتقدالميلاد.قب!سنة005إلىالمدينةتاريخيعود

ورداللتين،ودادانمدينأرضمنجزءاكانتأنها

فيبطليموسأوردهاوقد.المقدسةأحخبافيذكرهما

المكانتعنيلاتينيةكلمةوهيتباواباسمجغرا!يته

العربيةالجزيرةشبهعنمنعزلةلت!طتبوكالأر،المعزل

المؤرخين،بعضأنإلاشمالأ.أصشامالا،دوصجنوبا

هيالمنطقةفيماءعينإلىنسبةبذلكلعمميتأنهايذكر

التاسعةالسنةفيلهاعثهبالرسولغزوةإبان،تبوكعين

القرنمطجمنفيبدأللمدينةالحديثالتاريخأما.للهجرة

سكةعلىرئيسيةنقلمحطةكانتحيث،العشرين

بدمشقالمنورةالمدينةتربطكانتالتيالحجاز،حديد

الحربأثناءالخطمنالأكبرالجزءدمروقد.الأردناعبر

أم(.4161819)الأهـلىاأحاطيةا

تبوكمدشة

والتجاريالإداريوالمركز،تبوكمنفمهاعاصمة

منطقةفيمنخفضسهلوسطتمتد.اطمنصت!ةاالحفىرير

.تبوكفىالحديثالعمران

المديسة.ميالحفحاريةااطعاأحدتعد.تموكديالمطارطريهتنافورة



فوقم009ارتفاعهامتوصعطداخليةوهضابأحواض

البحر.سطحمستوى

رايسجبالوجنوباالمصائم!شمالأتبوكتحد

مربطالغربومنوالاثيليالأخضرالشرقومن،والهضيبة

.المهرة

ويبلغهكتار،.0003نحوالإجماليةالمدينةمساحة

نسمة.ألف015منأكثرسكانهاعدد

فوقم009ارتفاععلىتبوكمدينةوقوعأدى.المناخ

إلىمعدلهيصلحيثمناخها،اعتدالإلىالبحرسطح

فمعدلالشتاءفيأما،م154أقصاهويبلغصيفا،م92

الصفر.تحتمئوية95وأدناهم751الحرارة

أسهمخاصباهتمامتبوكفيالوقحظيت.النقل

ومن،المجالاتمختلف!فيوتنميتهاالمدينةتنشيطفي

المنورةالمدينة-تبوكطرلق-أتبوكفيالمهمةالطرق

المملكةشمالمنالقادمينالحجاجطريقوهوكم()674

الساحليالويق2-(والاردنولبنانولمسوريا)تركيا

.تبوكإمارةمبنى

المدينة.وسطفيالسوقمنطقة

87منطقةتبوك،

فيالزراعيالإنتاجتنويعمنحزءتبوك!ةلترمرارعفيالبطاطاإنتاج

.الاتجاهات

المحمية.البيوتفيالخفراواتإنتاج



منطقهتبوك،88

علىالحصولمريمكرالمحميةا!كمولاتاليالخفراواتإنتاج

.الخضراواتمنجيدةلوعيات

.العامطوالالإشكاحاعلىتساعدالمحميةالمزارع

البحربساحلأغرىواالمدنمنعدداويصلكم(61)6

ويربطكم(،2الجوهـ)76-القليبةطريق3-الأحمر

طرية!-4العراتمعالشماليةبالحدودحولهاوماتبوك

ضباء-تبوك5-كم(أ)82حميدالشيخرأس-حقل

هرماسابنبئر-الشرفطريق6أكم()78

وبالمديخةكم(.أ..)عمارأسةحا-تبوك-7كبم(أ1)4

للمملكة.الشماليةالمنطقةمطاراتاهممنمطهار

عامحتىالمدارستبوكمنطقةتعرفل!ا.التعليم

علىأبنائهاتعليمفيواعتمدت،أم149هـ-أ036

دهالىغفرعبدالعزيزالملكأمرحتى،والكتاتيبالمساجد

يمرولمللبن!ت،ابتدائيةمدرلممةأولبإنشاءالعامدلكفي

بلغحتىأصةأصاواالثانيةالمدرسةأنشئتحتىطويلوقت

مدرسة،052منأكثرللبن!تالخصصةالمدارسمجموع

وتعليمالأميةلمحومدرسة45،ابتدائيةمدارس501منها

ليلية،متوصعطةمدرسة13متوممطة،مدرسة28الكبار،

ليلية.ثانويةمدارس7،ثانويةمدرممة51

ومسهاالعريقةالعربيةالعاداتسللا-حصمامستودعاأ!ترالاتبوك

.،لحي!!العحاية

فيلوعهام!!ريدةتجربة،تجاريلت!،!أسترامرارعميالوردزراعة

احسودية.االعرسيةا!ح!!ة



98منطقةتبوك،

التاريخيةالقلاعإحدى

.تبوكفي

051نحومجموعهابلغفقدالبناتمدارسأما

متوسطة،مدرسة17وابتدائيةمدرسة65منها،مدرسة

إلىبالإضافةللمعلماتومعهدثانويةمدأرسأو.

الكباروتعليمالأميةومحوالقرآنلتحفيظالمدأرسعشرأت

التفصيل.ومراكزالنساءمن

الرعايةنقصمنطويلاتبوكعانت.الصحيةالرعاية

أهـ-375عامكانحتىالعلاجيةوالخدماتالصحية

.تبوكفيمستوصف!أولأنشئعندماام559

فيالمتنوعةالصحيةالمؤسساتتوفرتفقدالآنأما

والأثاثالحد!ةبالأجهزةوزودت،والقرىالمدنكافة

:تبركبمنطقةالمستشفياتأهممن.المتخصصةوالكوادر

الملكومستشفىسريرا(23.)المدنىتبوكمستشفى

021)تبوكفيفهدالملكومستشفىسرير(،002)خالد

سريرا(،09)والولادةالأطفالومستشفىسريرأ(،

منكثيرإلىبالإضافةسريرا(،)98العامالوجهومستشفى

المنطقة.أنحاءكافةفيتنتشرالتىالصحيةالمراكز

لتحسينهامةخطوةللبنينالصحيالمعهدإنشاءويعد

ومختلفالمستشفياتبتزويدالصحيةالرعايةكفاح!ةمستوى

الفنيين.والمساعدينبالممرضينالصحيةالمؤسسات

تأمينوسهولةالزراعيةالأراضيوفرةأدتالاقتصاد.

نشاطوجودإلىالمياهلتحليةمحطاتأربعخلالمنالمياه

الإنشاء.طورفيفهيالصناعةأما،كبيرينوتجاريزراعي

عشراتودعمتالدولةشجعت.الزراعيالمجالفي

رأسمالذاتخاصةشركاتطريقعنالزراعيةالمشاريع

فيالحجص،داخلمنحوتةلمجوتوهي،شعيبلمغايراللداخلأحد

.البدعمدية



تبيليسى"9

تادكوالتنميةشةوشرأسترامزارععمشرومث!!ضخم

أ!قمر!االمزارعهذهوتنآ!ا.وغيرهاأحسيرةاألبادومشروع

إلىلالإضاشةأ،علا!اوالأرهارواأغواكهواوالخضراوات

أجيضر.واوالدحاحالأأجانواالأبقارواالأغنام

تبوكفياضجاريةاصةالحرتأترت.التجاريالمجالفي

أحراثادولإلىأصشماليةاأجوابةابوصفهاالعامبموقعها

الزراعيأضشا!أباتأترتكما،وأجنانومعورياالأردنوا

المؤسساتمنأ!ديداوأنشىالبنوكفافتتحتالكبير،

الابارحفروآلاتواخبوبالزراعيةالمعداتاجيعالتجارية

مواسمافيخاصةوالعابهـينالمقيم!!أ!ازموتوفير،وانري

الحق

أحماشح!!اوش!!اطصصاأا!د!دصاتبوكتجتذ!.السياحة

أسدينيةاوأصاريخيةاألمهاومعاالعلي!!ونسيمهاالخلابةلمناظرها

التوبة،مسجدفيأ!ملاةاعلىتبوكرائرويحرص،ألمهمةا

أدىإهـصلا!لأنعئةف،اللهرسولمسجدأيضايسمىالذي

كانو،كتبوغزوةأثناءأجالعشرمنأكثرفيهأ!كملواتا

أمحثماكيونابناهآ،النخيلوسعفالط!!منأسمحدا

الأثرية،تبوكقلعةهناكرفيص!!.الملكوجددهبالحجر،

فيد.كحمذوردأ!ذلىتاالأيكةأصحابمنزلأيضاوتسمى

بمحوعمرححاوالمؤرخودال!ثارعلماءويقدرالكريمالقرآن

أمحثمانيوناجمناهااكتيالحصونإلىبالإضافة،سنة0،53

افىرام.اللهليتحجاخلحماية

س!صانهاعددمدنها.وكبرىجورجياعاصمةثيدليسي

عنامستقلالهاجورجياأعلنت،أنسمة0001014

،أم199عامشيالسابة!أحسوفييتياالاتحادجمهوريات

أصلغةافيتبليسيتعني.أصمموفييتياالاتحادانهارأحاماوبنهاية

لفليصرتسمىالمديمةوحطنت،الدافئةالينابيعالجورجية

كورانهرعلىتبليسيتقع.الرولمحيةاللغةفيالححمهاوهذا

:قسمانوالمدينة.جورجياانظر:جورجيا.شرقيفي

ا!ديمة.اأسشرقيةاألمدناصشبهالآخرأغسمابينما،حديث

أطباداراصقطهنيةاالموادعلىتبليسيمنتجاتتشتمل

اشيت.رالمعدنيةوالمنتجاتوالا!لأتالجلديةوالمنتجات

الحديدية.والس!!كقالم!إأحشبكاتملتقىوتبليسي

إزالةطريقةالبستنةعلومفييعنيمصصلحأالتيييض

ل!!ةيعطيهاوهذا.الخضراواتبعضمنالأخضرااللون

اللونمنهايزالاكتيوالخضراوات.مميزةوصفةأفض!!

ومنالأبيض!.اطونامنقريبةأوبيضاءتصبحالأخضر

أغرنبيط،واالحرفس!،تبيضماغالباالتيالخضراوات

الحضراواتالبستانيونولبيض.والحرنبوالهمدباء،

يسمىالذي،الخضابيتكونوا،عنها.الضوءبحجب

عنالضوءحجبويم!شالفسوء.لدونروفيل،أحلوا

وضعأو،بالورقتغطهيتهاأوحولها،أضربةاابردالنباتات

جوانبمنجانبكلعلىصفوففيخشبيةلوحات

.أضباتا

سلقهأوالطعامغلىشيعنيالطئمافي،التبييضأما

نوعمنخميرةمفعوللإيقاثأولتبييضهقصيرةلمدة

مع!ت.

المجتعفي)التعبراتعلم،البيئة:انف!إالييئي.التتايع

(.أحاساتا)تعافالغابة(،الإحيائيا

اللغةيتحدثواسياأوروباشعوبمرشعبالدتار

روسيا،منوالوسطىالجنوبيةالأجزاءاكأيعيشرو،صيةاشتر

وتركياورومانياوكازاخستانبلغاريافييعيمقكما

سكانإلىوينتمون،تركيأص!منالتتارو.أ!م!توا

تعيشالتيالتتارمجموعاتوتشم!!زب!سشانأر"كيا،تر

وتتارالصربيينوالتتار،القرمتتارأ!سطىاوآسياسياررفي

عشرالثالثالقرنوفي.مسلمونأضتاراامعفمأوأسفولجا.ا

غزوفيلهممجاورةوبدويةمنعوأجةمحبائ!!أخمتارااشترك

استعملواعندماالأوروبيوناأخطأولقد.اتىهـقيةباأورو

.الغزاةالبدوجميعأ!صفنحماركلمة

تركواالذينالتتارمنملاي!ت6منأكثرأجوماحديو

جمهوريةشيمليون5.1صتأكثرويعيعق.أجداوةا-!

التتارجمهوريةعاصمةوتسمىروسيا.منذاتيامستقلة

.قمازانالو:.التتريةأخقافةامرحصهيوقازان

تستخدمالتيالحيويةالمضاداتأحداوواسيكلين

أنواعمنالعديدفيالتتراسيكلينويؤثر.الالتهاباتلمعالجة

ذلكفيبما،الأخرىالدقيقةالمجهريةوالكائناتالبكتيريا

لأطباءاويستخدم.بكتيريا،لريكتسيةا:لظرا0اشيكتسية

)التيفوئيد(،التيفيةالحمىأمراضلمعالجةأخترالحمي!صلإتامادة

التناسلي.الجهازوالتهاباتاح!!(ااضهالات)1والتراحوما

الجلديةالالتهاباتمعالجاتفيالتتراسي!صل!تيستخدمكما

(.الشباب)حب

ومنذ.أم481عاماللأولىللمرةأختراسيكل!تااستحدم

ماغالباالتيالمادةهذهاستخدامانتشرالوقتذلك

لمقاومةيستعملعندماوذلك،مناممبغيربش!ص!!تستخدم

هذهالمشخدامانتشارتسببوأعد.الأمراضأنواعمختلف!

التيالدقيقةالمجهريةأعائناتابعضمقاومةزيادةفيالمادة

لذا،لها.المضادةالمادةهدهاستخدامضدمناعةاكتمسبت

الناتجةالأمراضلمقاومةفعالةغيرالمادةهذهأصبحتفقد

الجراثيم.تلكعن



19لتتويجا

الجراثيمأنواعمعظمالتتراسيكلينأنواعمختلف!وتقاوم

نجاحمدىفيبعضعنيختلفبعضهاأنإلاذاتها،

فيفعاليتهاتأثيرفتراتومدى،الجسمقبلمنامتصاصها

تصن!عمليةإيقافعلىالتتراسعيكلينمادةوتعمل.الجسم

مادةتتسببوقدالب!صيريا.بهاتقومالتيالبروتين

مادةبأنهاعلما،كثيرةجانبيةآثارإحداثفيالتتراسيكلين

هذهمنالكبيرةالكمياتتؤثرفقد.عامبشكلمأمونة

،كبيرةأضرارابهاوتلحقالكبدعلىالحيويةالمضادات

كمياتاستعماليؤثرقدحصما.الكلىعلىتؤثروكذلك

حالةفيتزاللاالتىالأسنانعلىالمادةهذهمنكبيرة

يتجنبالأسعبابولهذه.دائمبشكللونهافيتغيرالنمو،

منوالحواملالأطفاللمعالجةالمادةهذهاستخدامالأطباء

النساء.

الحيوية.المضاداتأيضا:ان!

المناطقأممماكمننوعالتترةسمكة.!اورة،

الجنوبيةأمري!صاأنهارفيويعيش،الحجمصغير،المدارية

هذاأنواعمننوع0051عنيقللاماوهناكوإفريقيا.

منالنوعوهذاالكرسين.أيضايسمىكما،السمك

تربيتهايمكنإذالزينةأحواضفيبكثرةيستخدمالأسماك

سمكأنواعمعظموتنمو.وجميلةزاهيةألوانهالأنفيها

43بينماوتعيشسم،5-8بينمالتصبحالتترة

.!شوات

تعيشالتيالتترةسمكمنالشهيرةالأنواعولشتمل

وتترة،النيونسمك:علىالبيوتفيالزينةأحواضفي

وتتميز.الماسيةوالتترة،الكاردينالوتترة،النازفالقلب

جسمهاجانبعلىمشعأزرقبشريطالمشعةالنيونتترة

منتصففيحمراءبقعةفلهاالنازفالقلبتترةوأما

غامقأحمرفلونهاالكاردينالتترةوأماجسمها.جانبى

بلونهافتتميزالماسيةالتترةوأماوبطنها.جسمهاجانبيعلى

المشع.الفضي

الزينة.أحواض!ىالاسخدامالشهيرةالأسماكمنالنيونتترة

رمزاالتاخ!الملكةأوالملكفيهيتسلماحتفالالثتويج

عادةالاحتفالويكون.الملكيةالبلدانمنكثيرفيللحكم

التتويجعحفلاتمعظمفىويظهروالتقاليد.بالألوانغنئا

الدينورجال.السياسيالوجهجانبإلى،الدينىالجانب

مراسمبإجراءغالبايقومونمنهمالرسميونالنصراني

الجديدالحاكميتسلمالمراسموخلال.الاحتفالوطقوس

للملكية.أخرىرسميةعلاماتأيضا

جوانبمنكثيرالشمل.البريطانيالتتويجحفل

فيالمراسموتقام.أخرىدولفيالتتويجحفلاتمراسم

فيالجديدالملك.ويتقدملندنفيوستمنستر،كنيسة

وحتى،الكنيسةصحنعبرللدير،الغربيالبابمنموكب

كرسيعلىالملكويجلس.الاحتفاليقامحيثالمعبر،

حقوقالكنيسةمذبحعلىوتوضع(،الدولة)عرشالحكم

القضيب،،الصولجان،السلطانيةالكرة،التاج،الملك

أثناءتستعملالتيوالأسعاور،الخاتمالمهماز،،الدولةمميوف

ويقدمكانتربريفىالأساقفةرئيسيأتيوعندئذ.المراسم

المملكة،لهذهالحقالملكأنهعلىالديرفىللناسالملك

بالعدليحكمأنعلىمقسماالتتول!قسمالملكويؤدي

موضوعاإنجيلاالملكويتسلمإنجلترا.كنيسةيدعموأن

العشاءطقوسبإقامةالاحتفاليبدأوبهذا،المذبحعلى

الربانى.

)طبقاالنصرانىالإيمانبقانونتيمناالطقوسؤلقيم

كرسىإلىالملكويتحركالعباءةوترفع(،النصرانيةللعقيدة

التتويج.كرسيأيضماويدعىإدوارد،الملك

منبعباءةويغطى(بالزيت)يدهنالملكيكرزوهنا

رمزا،جورجالقديسمهاميزوتقدم،الذهبيالقماش

أمامويحمل،غمدهمنالدولة!ميفويسل.للفروسية

فيالأساورالملكويلبس.الاحتفالمراسمبقيةأثناءالملك

تحسلمإدواردالملككرصيعلىجلوسحهوأثناء،رسغيه

يعلوهاالذهبمنكرةوهى،السلطانيةالكرةالملك

بينالزواجإلىيرمزالتتولإلذيخاتمويوضع.صليب

معقضيباالملكويتسلم.اليمنىالملكيدفيوالملكةالملك

اليمنىبيدهالملكويمسك.اليسرىبيدهليمسكه،حمامة

نجمةتوجدالصولجانرأسوعلى،صليبمعصولجانا

نأوبعد.العالمفيمقطوعةماسةأكبروهيإفريقيا،

أساقفةكبيريقومهذه،السلطةرموزالملكيتسلم

رأسه.علىإدواردالملكتاخبوضعكانتربري

شرففيتحيةطلقاتلندنبرجمنالمدافعوتطلق

(اللورداتمجلس)أعضاءوالنبيلاتالنبلاءويقوم.التتويج

بلاقبعاتالحفلأثناءكانواوقد،وأكاليلهمقبعاتهمبارتداء

نأبعدالعرشنحوالملكويتحرك.الملكتتويجلحظةحتى

بالعرشالنبلاءويحيط.الأساقفةكبيرمنالتبريكاتيتلقى
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وسيف،بالمجوهراتالمرصمعالدولة!ميفيحملونوهم

اذاشحمةوسيف!،الروحيالعدالةومسيفالزمنيةالعدالة

التابعأصولجالىواالقضيصالملكولعو.المثلومالوف

ومنالكهنوتممتليمنوالولاءالبيعةيتلقىثمله،

الجمهور.

رئيسويقدم،أضاجاويرفع،العرشعنالملكويقوم

فوقويوضر!.اشبانىأطعشاءوالخبزالشرابالأساقفة

الملكويتناولالذهبمرأسبوقاللمدبح،غطاءالمذبح

أضاخ،االملكويتسلماالعرلقإلىويعودالربانيالعشاء

يمشيأنوبعد.أحرشاويغادرالسلطانيةوال!صةوالصولجان

أجابامريغادرأحصيسة،اصحنعبرموكبفيالملك

صريقهالملكفيهتحخذرسمىموكبذلكويتبع.الغربي

أضتويج.ابمناممبةمأدبةوتقام.المدينةشوارعفيالجماهيربين

سلاحه!صام!!مدحفارسيركبكان،سالفةأزمنةوفي

علىمعترضرأيليتحدى،المأدبةقاعةإلى(الملك)نصير

العردق.فىالملكحةط

جاءناماوأقدمتماما.قديمةنيةالبريمإالتتويجومراسم

إنجليزيملكتتويجمراسمسجلهوعنهاسجلاتمن

الملكأمروقدالثام!،القرنمنتصروإلىتاريخهيعود

بحيثتمأضتوايتماأنأم(703-1)272الأولإدوارد

أضتوتاحجروهوالقدر(،حجر)أوالسكونحجريحوي

عامحدثبريطانيتتتوحفلوأقربأسكتلحدالملوك

هذاكانوقد.الثانيةإليزابيثالملكةتتويجعندأم539

القادةحضرهوقدأضلفاز،اعبرحئاينقلتتتوحفلأول

.أخرىدولومنال!صمنولثدولجميعمن

تنتخبأنالقديمةالجرمانيةالقبائلأعتادتالتطور.

منوإك!يلارمحايتسلمحدساالمنتخبوالملكح!صامها.

الملكيجلسأنوبعد.جبينهعلىيوضعأحضاناأوالحرير

أتباعه.تحياتليتلقىالمحاربونيرفعه،درخعلى

منخليطوهو،الميرون،بالزيتي!صزونأطلوكاحصار

الحاكميمسح،الزيتأنيظونأساساو!صاناجلسما.اراشيت

فيعاماعتقادوساد.خاصةمعجزاتذاتقوىالم!صز

ثيابولويمسأنمنيتمكنأتياأحتمحصبىاأدإنجلترا،

مراسمبعضوفي.المرضمنيشفىأديم!ش،الملك

المراتبذويمنواحدأنهعلىيعينالملككان،التتويج

الرومانىأصئالإمبراطوروقد.الدينرجالم!البسيطهة

بطرسالقديسل!صنيسةوكاهنامساعداشمامحاالمقدس

روما.فيالأتيرانيوحناأغديحم!وا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الأولاطيودلااخا!ا

ك!يسة،ستمسشروححر،ثأ!س!صا

!ادرشا

والصولحادالسلطانيةوالكرةالتاحالمدشةتسلمتوسشمسشرك!يسة!يالتتويححما!وحلال.أم539!يالثانيةإليزابيثالللكةتتويجاحتفال

الوس!ى.أعصوراإلىتعودهدهالأورو!يةاالتتويحمراسملعض.أحرى!ل!جةورمورا
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فجوةإحداثأو،اتساعهعلىالفمفتحعمليةالثثاؤب

الشعورإلىالتثاؤبمحببويرجعالهواء.لإدخالكبيرة

الجسمأنعلىعلامةوهو.السأمأووالإرهاقبالنعاس

.النومإلىيحتاخ!

الشعوريبدأوعندما.إراديلانشاطوالتثاؤب

الفميظلأنالممكنومن.إيقافهالصعبفمنبالتثاؤب

متقلصة.التثاؤبعضلاتتظلولكنمغلقا،

عنهمينقطععندما،والحيواناتالناسويتثاءب

ولاتماما.العضلاتتسترخيوعندماببطء،الأكسجين

وقد،الأكسجينمنكفاسهمعلىغالباالمتثائبونيحصل

ماوسرعانرياضيا.تدريباأو،جيدةتهويةيحتاجون

بماءوجوههميغسلونأو،يشرلونعندماالتثاؤبيتوقف

بشدماشخصإيقاظالتثاؤبمنالغرضيكونوقد.بارد

بزيادةوكذلكالانتشار،علىالدمومساعدة،العضلات

الشهيق.هواءكمية

لإحدىالثقافيةالسماتفيهاتتحولعمليةالدثاقص

اخر.شعببثقافةشهعباتصالطريقعنالمجموعات

الأفراديلمالتيالغمليةلوصفأحياناالمصطلحويستخدم

.أخرىبثقافةطريقهاعن

لمإذا،الخلطمننوعإلىالتثاقفيؤديأنالجائزمن

وأالأصليةثقافتهقوانينسيتبعكانإذاماالشعبيقرر

معظمفي-الفتياتتعيشحديثا.بهاتزودالتيثقافته

فتياتلكن.الزواجحينإلىذويهنبيوتفى-التقافات

من.الزواجقبلبيوتهنيغادرنأخرىأقطارفيكثيرات

بينبالحيرةكهذابلدفىمهاجرةأسرةابنةتشعرأنالمحتمل

الخروجإلىالاخرىحاجتهاوبنبالمنزلالبقاءإلىالحاجة

مبنيةأفعالترجمتإذاأيضاالفوضىتقعأنيمكن

نظروجهةمن-فهمهاوأسيء-الثقافاتإحدىأنماطعلى

-المثالسبيلعلى-الغربيينمعظميقف.أخرىثقافية

يحسبينما،يتكلمونحينالبعضبعضهمعنبعيدا

متقاربينيقفونحينبالألفةالشرقفيكثيرةمناطقسكان

ربما،مهذببأنهالغربيونيترجمهسلوكافإنلذلكونتيجة

تصرفاوإنمتحفظا،سلوكاالشرقمنلمواطنينيبدو

للغربيينيتراءىربماحميماالشرقفيالناسيحسبه

عدائيا.

الثقافة.:أيضاانظر

الكنائستمارسهنصرانيدينىطقسالعمادتتبيت

واللوثريةالشرقيةوالأرثوذكسيةالكاثوليكيةالرومانية

الرومانيةالكنيسةأتباعويعتقد.الإنجليزيةوالكنيسة

إلىالقدسالروحمنالرحمةيهبأنهالكاثوليكية

البروتستانتية،الكناشوفى.عمادهميتمالذينالأشخاص

وأعهودهميجددونعمادهمتثبيتتمالذينأولئكفإن

الثالثةسنفيالأولاديعمداليهوديةالديانةوفييؤكدونها.

المعابدبعضوتقوم.بارميتزفاهيسمىاحتفالفيعشرة

ميتزفاه.باتتسمىللفتياتمماثلةباحتفالات

ثلاثةبوجودالاعتقادبهيقصدالنصارىعندالتئليث

بماللاهوتفيإقنوم(مفردهمقدسة)شخوصأقانيم

نصرانيامعتقدآذلكويعد،الأقدسالثالوثذلكويسمى

أقانيمذولكنهواحدالجوهرفيهوالرببأنيزعممركزيا

هىالأقانيموهذه-ذلكعنأدلهتعالى-ثلاثة)أشخاص(

.القدسوالرو!والابنالأب

المسلميننظروجهةمنمقبولأليسالمفهوموهذا

يردلمأنهوالمعروفأيضا.النصارىمنكبيرةوقطاعات

الكنيسةأتباعأنإلا،الأناجيلفيالثالوثأوالتثليثتعبير

التعاليمبهذهيتمسكونوالبروتستانتالكاثوليكية

هذاوكان.الإنجيللنصوصمطابقةأنهاإلىويذهبون

والقسطخطنية.نيقيةمجمعىانعقادقبلجدلمثارالمفهوم

،الخصوصوجهعلىالشرقفيالجدالهذاواحتدم

عليهمحكمتأنالفكرةهذهرفضواالذينجزاءوكان

المعارضينجملةمنوكان(،)الابتداعبالهرطقةالكنيسة

إنسانالمسيحأنبالقولبشدةتمسكواالذينالأبيونيون

نأيعتقدونكانواالذينالسابيليونوكذلكالبشر،كسائر

بهاأعلنمختلفةصورهيإنماالقدسوالروحوالابنالأب

الابنأنيعتقدونكانواالذينوالأيوسيونللناس!،نفسهالله

هوولذلك،العالمقبلمنهمخلوقهوبلكالأبأزلياليس

كونأنكرواالذينوالمكدونيون،لهوخاضعالأبدون

يعتقدهكماالثالوثمفهومأما.أقنوماالقدسالروح

ومناقشاتمناظراتإثرتدريجياتبلورفقداليومالنصارى

انعقادعقبإلاالنهائيةصورتهيتخذولم،طويلونزاع

م.381عامالقسطنطينيةومجمعم32ءعاممجفنيقية

الروحبأنحكمم958عامطليطلةمجمعانعقدولما

الكنيسةقبلتثمومنأيضا،الابنمنمنبثقالقدس

هذهرفضتاليونانيةالكنيسةأنإلا،الإضافةهذهاللاتينية

منتزالولاالعبارةهذهوكانت،بدعةواعتبرتهاالإضافة

الكاثوليكيةالكنيستينبينللاتحادالكبرىالموانعجملة

نية.ليوناوا

والكناشاللوثريونيصلحأنالمتوقعمنكان

الكنيسةقررتهماعلىأبقواأنهمإلا،الخلطهذاالإصلاحية

شديدةمعارضةالثالوثفكرةوجدتوقد،الكاثوليكية
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هذهقادحيث،الميلاديعشرأثأضااالفهـنمنبدءا

جديدةطوائفصعدةراللاهوتي!تمن!جيرجمهورالمعارضة

والعمومي!توالموحدينوالجرماني!تكالسو!سينياني!ت

المقدسللكتابمحالفةالتثليثفكرةإنقائل!ت،وغيرهم

والعقل.

مجامع.،نيقيةبمالأريوسية:أيضاانظر

أضوراةامنمصالحظالسفرأضثنيةاسفر!.الثدنية،

فيأصسن!راويعود.الحمسةالأسفارامنكتابوآخر

الميلاد.أصسابتبلاالقرنإلىالأرجحعلىمجموعه

تاريحعلىيحتويو،وعظىالتثنيةسفروأمعلوب

(،اللهوالشعصل!تمزعوممقدس)اتفاقوعهدوقوانين

يطالبشخصيباسلوبالموادهذهوتعرضوأشعار.

الله.يطيعوابانفيهاالناس

رئيسية:أقسامخمسةإشىالتثنيةسفرتقسيمويم!ش

لالتزامالتاريخيةالخلفيةوتستعرض.الافتتاحي!الخطب

الله.حكمابقبولإسرائيلبني

العديدوي!صر.الحياةنواحيجميعوتتناول.القوانين

فييفص!اوالعشر،الوصايافيهابماالقوان!تهذهمن

الحمسة.الآسفارافيذأصكقبلتظههرالتيالقوان!ت

تصيباتأطنعمحىبوصفوينتهيالعهد.قسم

إذابهمتنزا!اختيواللعناتبالولاء،أصلهدانواإذاالناس

8خالفوه

مشهورينغنائيينترتيل!تعلىويحتوي.موسىوداع

موسى.بركةوموسىأنشودةهماوفاتهعن

.الحدثذلكعنمؤثرةروايةوهي.موسىوفاة

العشر.الوصايا،الخمسةالأسفار:أيضاانظر

النخدامبهيرادتعبيرالحيوانعلىالتجارب

عامثلالعلماءيجري.العلميةالألحاثفيالحيوانات

الحيواناتوتشمل.الحيةالحيواناتملايينعلىالتجارب

أ-صلا!واأتحصطأاأطيةاالأبحاتافيعموماتسشخدمالتي

أدتوقد.والجرذانوالقرودوالفئرا!غينياوخنازير

شقد.أطباتقدمفيكبيرادوراالحيوانعلىالتجارب

الجراحيةوالإجراءاتالعقاقيرتطويرفيمثلاالعشخدم!

ال!صطحاعية.الجسموأجزاء

فيالحيواناتلاستخداممعروفةحالةأوأ!بتسجيلقام

الثانيالقرنفيجالينوسالإغريقيالعلميةالبحوث

تطويرقبلأجريتالتيالباكرةالتجاربوكانت.الميلادي

العلماءفيستخدم،اليومأما.للغايةمؤلمة،المبنجات

القوانينوتمنع.الحيواناتعلىالتجاربفيالمبنجات

بمن،الناسبعضولكن.أطحيواناتالإنسانيةغيرالمعاملة

فيالحيواناتاستخداميعارضونالعلماءبعضفيهم

منبالحيوانالرفقجماعاتمنأحديداتعم!و.التجارب

بحيواناتوالعنايةالالممتخدامعلىصرامةأكثرقوان!تأجل

علىالتجاربكلبإنهاءالمجموعاتبعضأسبوتطاالختبر.

.الحيوان

إجراءتستدعيالتي،الحيوانعلىالتجاربتسمى

هذالمثلالمعارضونويسمىالأحياء،تشريحعليهعمليات

معارضيأحياناوسواهالحيواناتعلىالتحاربمنالش!صل

الأحياء.تشريح

بإجراءأمحلماءايقوم.الحيوانعلىالتجاربمبررات

يستخدمونفمثلا.متعددةالأسبابالحيوادعلىأضجاربا

الجراحية.الإحراءاتأوالجديدةأعقاقيراأخحربةالحيوالات

بوسعكانإذاماتحديدفيأضجارباهذهمثلوتساعد

كذلك.الإجراءاتأوأحقاقيرامنالالستفادةالبشر

الجانبيةالأضرارعلىأجتعرفواالحيواناتالعلماءيستخدم

مبيدأوبهاراتأوعقارأوتجمي!!مستحضرمث!المحتملة

جديد.لمنت!

البعضيعتقد.الحيوانعلىالتجاربحولالجدال

الأنواععلىالتجاربإجراءحقيم!صنلااكبشرأن

الحيوانعلىالتجاربكلإنيقولون،عليهزبناء.الأخرى

الحيوانعلىالتجارببأنالاخرالبعضيجادلوخطأ.

حاجةهناكأنيرونلكنهم،قيمةذاتت!صنأديم!ش

الختبرات.حيواناتعلىلمئالقسوةصرامةحثرأأغوان!ت

علىأنالحيوانعلىالتجاربمعارضويعتقدكذلك

.التجاربلهذهبديلةوسائلعنبعمقيبحثواأنالعلماء

البكتيرياعلىألاختبارأنبوبتجاربالوسائلهذهوتشم!

.الحاسوبنماذجواستخدام،الحيوانيةالأنسجةمنقص!!أو

بدونأنهالعلماءمنالعديديرى،أخرىجهةمن

منالكثيرحلبوسعهمليس،الحيوانعلىأضجاربا

العلماءيحتجحكذلكالبشر.تواجهالتيأ!محيةاالمشاكل

،الابحاثمنمهمجزءللحيواناتالإنسانيةالمعاملةبأن

إضافة،عليها.يعتمدلابياناتينتجانوالمعاناةالأأ"االأن

ليستالبديلةالتجاربأساليبأنإلىالعلماءيشيرأرزأ!ك

أعضاءأوأنسجةعلىعقاراختبارمثلا،.منالممبةدائما

الكامل.الجسمعلىالعقاريؤثركيفيبينلامعزولة

العديدأجازت.الحيوانعلىالتجاربعلىالقيود

استخدامتقيدتشريعاتالصناعيةالدولفيالحكوماتمن

المتحدةالمملكةأصدرتفقد.التجاربفيالحيوانات

أم(.869لعامالعلميةالإجراءات)قانونشاملاقانونا

واختبارإنتاجوفي،الألحاثفيالحيواناتاستحداميقيد

البيئةأوبالبشرضارةتكونأنالمرجحمنالتيالمواد

الطبيعية.
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للحكومةبطلبيتقدمأنأحياناالعالمعلىيجب

لمباشرةمشروعورخصةشمخصيةرخصةعلىللحصول

للعلماءفقطالرخصةهدهوتمنح.الحيوانعلىالتجارب

علىوللحصول.خبرةوذووأكفاءأنهميتقررالذين

الخلفيةالطلبمقدميوضحأنيجب،مشروعرخصة

الضررنطاقتصجيليجبكما.للمضروعالمحتملةوالمنافع

الألملتخفيفالمقررةوالإجراءات،الحيوانلهيتعرضالذي

المبين.

علىالتجاربلتقييدنموذجاالقانونوضعوقد

،غرارهعلىتشريعاتهاالأوروبيةالدولوصاغت،الحيوان

فرضه.فيصعوبةواجهالقانونأنإل!

نشأت.والخدماتالسلعوبيعشراءعمليةالمجارة

وأالاخرونينتجهاأشياءيحتاجونالناسلأنالتجارة

.الاخرونيقدمهاخدمات

والملبسالغذأءمثلالضرورياتالناسيمتلكأنيجب

حياتهمتجعلكثيرةأخرىأشياءأيضايريدونوهم.والمأوى

يريدونها:التيالسلععلىالأمثلةمن.ومرضعيةمريحة

علىالأمثلةومنالتلفاز.وأجهزةوالكتبالسيارات

ولايستطيع.الترويح،النظافة،التعليم،العلاج:الخدمات

التيوالخدماتالسلعجميعإنتاجأفرادابصفتهمالناس

السلعمقابلالنقوديتسلمونذلكعنوبدلأفيها.يرغبون

النقودويستخدمون.أسلاخرينينتجونهاالتيوالخدمات

ينتجونها.ولايريدونهاالتيالأشياءلشراء

الواحدةالدولةداخلتدورالتيالتجارةتسمى

السلعتبادلفهيالدوليةالتجارةأما،المحليةبالتجارة

وأالعالميةالتجارةأيضاوتسمى،الدولبينوالخدمات

عنمفصلةمعلوماتعلىللحصول.الخارجيةالتجارة

الدولية.التجارة:انظر.الدوليةالتجارة

عندما.الحضاريالتطورفيكثيراالتجارةساهمت

يساعدونكانوااخر،إلىإقليممنينتقلونالتجاركان

كانواالتجارهؤلاء.المتحضرةالحياةطرقانتشارعلى

طرقعبرمختلفةلثقافاتواختراعاتأفكارايحملون

الحضاريةالثقافاتفيالاختلاطكانوهكذا.التجارة

التارلإلعالمى.فيمهماتطورا

والئخصصالتجارة

والنامية.الصناعيةالدولمنلكلمهمةالتجارةتعتبر

عاليةدرجةالاقتصاديةالأنظمةتمتلكالدولمعظموفي

العمل.تقسيمأوالتخصصمن

كأنواحدةبمهنةيختصعاملكلأنالتخصصيعنى

علىمصنعكلويركزطبيبا.أومهندساأومزارعايكون

الأقمصة.أوالمرقأوالغسيلآلاتمثلواحدمنتجصنع

وأسلعإنتاجعلىأيضاوالأقاليموالمدنالدولتركز

فيأسترالياتتخصصالمثالممبيلفعلى.معينةخدمات

الصناعية.المنتجاتفيواليابانالمواشيتربية

لاالناسلأنوذلكضروريةالتجارةيجعلالتخصص

معتمدينسيصبحونوبالتالىيحتاجونهماكلينتجون

منتجاتهمأوأعمالهمخدماتفيبيعونهم،الآخرينعلى

النقوديستخدمونثمومننقود.علىالحصولمقابل

يحتاجونها.التيالأخرىوالخدماتالسلعلشراء

معيشىبمستوىالتمتععلىالناسالتجارةتساعد

السلعمعظمعلىالحصولويستطئالناسمرتمق

إذا.والتبادلالتخصصخلالمنأقلبشكلفةوالخدمات

مماأكثرفسينتجون؟لهمالمناسبةالمهنةأدأءعلىالعمالركز

تخصصتفإذا.ومختلفةمتعددةبمهنالعملحاولوالو

بالجملة،الإنتاجطرقاستخدامتستطيعفإنها،المصانع

انظر:.السلعمنالمزيدلإنتاجالمعقدةوالالاتوالأدوات

فيماالختلفةال!قاليمتخصصتماوإذا.بالجملةالإنتاج

قاعدةبناءالمتاحةمواردهااستخدامتستطعفإنهاتنئ!

التي)السلعالرأسماليةوالسلعالماهرةالعمالةمناقتصادية

(.أخرىسلعلإنتاجتستخدم

الئجارةممارسة

لتسهيلالنقديةالأنظمةالناسطورالنقود.استخدام

سهولةأكثرالكبيرالحجمذاتالتجارةوتكون.التبادل

استخدامودون.للتبادلولمميطاالنقوداممتخدامعند

معينةوخدماتسلعايبادلواأنالناسعلىيجبالنقود،

النظامهذايسمى.أخرىوخدماتسلعمقابلمباشرة

مثلاالموززارعفإنالمقايضةوباستخدام.المقايضةالتجاري

حصانصاحبيجدأنعليهيجبحصانا،يريدالذي

مقدارعلىشفقاأنالتاجرينعلىيجبحينئذموزا،يريد

الموز.مقابلالحصانقيمة

بيعهابميريدونالتيالأشياءمقابلالنقودالناسيقبل

عنغيرهمبومعاطةمشقبلالنقودهذهأنيعرفونلأنهم

مقدارهوالمنتجوسعرفيهايرغبونبأشياءمبادلتهاطريق

القود.انظر:.المنتجعنعوضاالمدفوعةالنقود

ففي.الأسواقفيعادةالتجارةتتم.الأسواقفائدة

والمشترونالبائعونشقابلأنالمعتادمنكانالقديمةالأزمان

المزارعونيأتيالمثالسبيلعلى.الأسواقفيشساومون

حولالمدينةأصحابويتجولالمدينةإلىاليوميةبمنتجاتهم

يحدثهذامازال.الباعةمعمباشرةويتفاوضونالسوق

أكثرأصبحالتبادلمعضمأاليومولكن،الدولبعضفي

تعقيدا.
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.مباشرةوالمستهلكونالمنتجونيتعامللاالغالبفي

الوسطاءيسمىآخرطرفيوجدذلكعنوبدلآ

إلىالمنتج!تمنأصسلعانقلعلىيعملون)السماسرة(

المستهلكين.

وبائعو،الجملةبائعوالوسطاء:مننوعانهاك

ويبيعونهاالمنتجينمنالسلعالجملةلائعويشتري.التجزئة

سبيلعلى.الأخرىأ!الأعمامنشآتإلىرئيسيةبصفة

منكبيرةكمياتبالجملةالخضارلائعيشتريالمثال

اخوعاهدا.أمخذائيةاالموادبائعيإلىجملةويبيعهاالمزارعين

أخذائيةاالوادبائعويبيم.الجملةتجارةيسمىالتجارةمن

التيأضحارةامنالنوعهذا.ا!سشهلكينإنىالخضراوات

تجارةيسمىالمستهلكإنىمباشرةالسلعالتاجرفيهايبيع

التسويق.ان!:.التجزئة

والبائعونالمشترونيلتقيأنالضروريمنيعدلم

منوالخدماتأسسلعاتشترىأنيمكنإذ،لوجهوجها

وأحيانا.الإل!ضرونيةالوسائ!!أوالهاتفأوالبريدخلال

يسوقونبلالمتبادلةالبضاعةوالبائعونالمشترونيرىلا

المثالممبيلعلى.أحينةاأوالوصفألحماسعلىبضاعتهم

القماشهذامنصغيرةعينةيختبرعادةللقمالقالمشتري

المنتجاتومعظموالقمحالقطنأمابالشراء.القيامقبل

ويعرف.درجاتإلىمصنفةفهيالأخرىالزراعية

يحددونعندماسيحصلونماذاعلىتماماالمشترون

.2رقمالصلبالعاديأغمحامثلالمعينةالدرجة

منظمةأسواقفيالزراعيةالمنتجاتتبادا!ويسمى

سوقانظر:(.المقاصة)أسواقالسلعتبادلأسواق

المقاصة.

الجغرافيالمجاليختلف.للتجارةالجغرافيالمجال

المشترونيكونالحالاتبعضففيواسعا.احتلافاللتجارة

الغذاءتجارةوتعتبر.العالمأنحاءجميعمنوالبائعون

والنحاسوالقمحوالسكرالقهوةمثلالخاموالموادالأساسي

الأمريكية،المتحدةالولاياتوتأتي.عالميةوالمطاطوالنفط

وتبيع،للقمحالمنتجةالدولمقدمةشى،المثالممبما!على

لطرقالتجارةممارسةيمك!.لىالآحرواعملخاحستصيعمأيتحناانتيالألخمياءالى!يد:دأ:يحساحو-اساءاالأداخجارةاؤحدتالتجارةممارسة

السلع.تمادللأسواقالمعرز!ةاسصمةاالأسواقا:شاحد:تاهـس!!،محليهأسواتشاسحارةاأدلاهأصوراضهتتر.!تعددة

.العر!ديمحليةسوق

شي!صاعو.فيالمقاصةسوق.التحاريةساررهـكةتجعالمتحدةالعر!يةالإماراتدولةلمىالموائإحدى
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وأقطاروهولنداوالبرازيلواليابانللهندكبيرةكمياتمنه

.كثيرةأخرى

قوميأساسعلىالأخرىالمنتجاتفىالتجارةتقوم

سوقتتركزالمثالسبيلعلى.محليأوإقليمىأو

الجليدينزلحيثشمالهافيالهندفىالصوفيةالمنتجات

الشتاء.في

أحد.اليوممنهاأهميةأكثرقديماالمحليةالتجارةكانت

انتقالإمكانيةعدموبالتالى،النقلصعوبةذلكأسباب

منيكنلمذلكإلىبالإضافةوامئ.نطاقعلىالسلع

التلف.السريعةالغذائيةبالسلعطويلاالاحتفاظالممكن

إنتاجه.موقعقربيستهلكأنيجبالسلعمنالنوعهذا

فالقطارات.التجاريةالعقباتهذهالتقنىالتقدمأزالوقد

الممكنمنجعلت،الأنابيبوخطوطوالطائراتوالعربات

أقل.وتكاليفبسهولةالسلعمنكبيرةكمياتتنتقلأن

الخضراواتوحفظتبريدالممكنمنأصبحوقد

دولإلىونقلهاالتلفالساإلسريعةمنوغيرهاواللحوم

بعيد.سوقإلىجواشمحنهايمكنالأزهارحتى،العالم

إلىموقعمنكثيراتختلفالناسأذواقكانتقديما

فالإعلاناتاليومأما.لديهمالمفضلةالأشياءحولآخر

تقنعوالتلفاز،المذياعوفيوالصحفألمجلاتفيالمكثفة

.المنتجاتنفص!باستخدامالجنسياتمختلفمنالناس

أنواعنفسالناسملايينيشربالمثالسبيلفعلى

ويقودونالمطهراتأصنافنفسويستخدمون،المشروبات

منالأنواعنفسويلبسون،السياراتمنالطرازنفس

أسواقاأوجدالتقنيالتقدمفإنوهكذا.والأحذيةالملابس

منأكثركبيرةمكانةالدوليةالتجارةوأخذتعالمية

الخاصة.المحليةالتجارة

بشكلالشيوعيةغيرالأقطارمعظمفيالتجارةتنفذ

بينما.الخاصةوالمنشاتالاشخاصطريقعنرئيسي

بالأشخاصبالمقارنةالأهميةقليلدوراالحكومةتؤدي

أكثرمشترياكونهامنأهميتهاوتأتي،الخاصةوالجماعات

المصائمنالسلعبائعيحجموشراوحبائعا.كونهامن

إلى،سنةكلوالعرباتالسياراتملايينتبيعالتي،الكبيرة

والزهور.الخبزمنتجاتتبيعالتيالصغيرةالمحلات

السلعمنكبيرةكمياتالمستهلكونيشتري

وآلاتوالغذاءالمذياعوأجهزةالملابسمثلوالحدمات

والمعداتالخامالموادالمنشآتتشتري.الرأسحلاقة

أيضاوتشتري.الأخرىالمنشآتمنتحتاجهاالتيالإنتاجية

منسوبيخدماتمثلكثيرةوخدماتسلعاالحكومات

المسلحة.القوات

تنظمالتيالطريقةالدولةفيالسائدالنظاميحدد

الدولمعظمفىالنظامهذايسمى.التجارةبهاوتمارس

نظامأوالحرةالتجارةنظامأوبالرأسماليةالشيوعيةغير

عالمفي.الرأسمالية:انظر.الخاصالاقتصاديالنشاط

جزءاالسوقفىوالخدماتالسلعوبيعشرأءيعدالتجارة

اسموقفيالمستهلكونيساعدالحر.الاقتصادمنأساسميا

فيالرغبةوتعتبر.المنتجةوالسلعالأسعارتحديدفىالحرة

بينما.إنتاجهينبغيلماللمنتجينمؤشرايريدونه!االد!

التيالأخرىوالدولالصنفيالحكومةيضئمخططو

القرأرأتالمركزيالتخطيطعلىاقتصادهايعتمد

تلكوأسعارينتجلمموفبماالمتعلقةالأسا!ميةالاقتصادية

.المنتجات

الئجارةتطور

تنتجالأسركانتالسنينآلافمنذ.القديمةالتجارة

وأيزرعونالناسكانأفرادها.يحتاجهاالتيالأشياءمعظم

وأوعيتهمأدواتهمويصنعونلغذائهميلزممايصيدون

ث!ا.بأنفسهمملابسهمويصنعونمنازلهمويبنون،البسيطة

أكثروخدماتسلعإنتاجإمكانيةالناستعلمذلكبعد

وعندما.الاخرينمعوالتجارةالتخصصطريقعنوأفضل

بعضأندرجةإلىعادياشميئاأصئالتبادلالمدنيةتقدمت

،التجارةمزاولةسوىشيئايعملونلاأصبحوأالأشخاص

بالتجار.معروفينالناسهؤلاءوأصبح

بعدهمومنالقدماءالبرتجارأشمهرالبابليونكان

وأأقدامهمعلىيسافرونالتجارهؤلاءكان.العرب

العصرفيالبحرتجارروادأما،الجمالأوالحميريركبون

.الفينيقيونفهمالقديم

التيالسنينمئاتخلالجدامهمةالتجارةكانت

بلادمعظمتحكمالرومانيةالإمبراطوريةخلالهاكانت

بريطانيامنالصفيحتحضرالرومانيةالسفنوكانت،العالم

منذالمشرقمنالكريمةوالأحجاروالملابسوالمستعبدين

الرومانيةالإمبراطوريةسقوطبعدلحشةخمسمائةمنأكثر

.م476سنةفي

القرنينخلالالتجاريالتوممعبدأ.التجاريالتوسع

هوالرئيسىوالسبب،الميلاديينعشروالثا!قعشرالثاني

الصليبيةالحروبشجعت.الناسبينالاتصالزيادة

الحصوب:انظر.الأوسطوالشرقأوروبابينالتجارة

آخرونأوروبيونوتحاربولوماركوقامكما.الصليبية

الصينية.بالسلعللتجارةالأقصىالشرقإلىطويلةبرحلة

منعظيمةأساطيلالإيطاليونوبنىماركو.بولو،انظر:

إلىدولةمناسماتحملوالبندقيةوبيزأجنوةفيالسفن

.أخرى

فيالبحاروراءلماالعظمىألاكتشافاتفترةبدأت

الاكتشافاتلهذهونتيجة.الميلاديعشرالخامسالقرن
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اكشرفيوالجنوبوالهندوإفريقياأوروباب!تطرتأقيمت

ش!طت!شر،زالسابعشرالسادسالقرلينوفيلامسيا.

فيأطتجارةصاتشرالحكومةبموافقةخاصةجماعات

.الجديدةالمناطق

جميعحياةفيأجوماالتجارةتؤثر.اليومالتجارة

جميعب!تبالتجارةأضق!!اوسائلتطورويسمح.الناس

خدماتوسلعتنت!التخصمرخلاأ!زمن.العالمأجزاء

خلأولاارتفاإلىأإنتاجاريادةأدتوقد،وأفضلأكثر

أصملعاهذهمنأكبركمياتشراءمنالناس!تم!ش!!وبالتافي

.والخدمات

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

ا،ال!صم!يا!يةالحمراضعريمةاالتجاريالاتحاد

امقايصاتمتحراجةالماراثالأواسوثثىالحمرالاتحاد

ليةروالأواالمجموعةاشر!صةالسوقالا!متعمار

لمصر!ااتاساردواراتدلصااالأعمال

ى!طرااصساعةاررابىا

انقاجحةاضحاهـباا!أهـصةتاأضحرئةاتجارة

عاتالدشها!بأحرسهاأهـ:أ!اعما،تالحرةالتجارد

أخحاريةااضعها.ل!!لاميةاصتمودواالعملاتالدواجةالتحارة

أسقوداالعادلةاخحارةاتوال!!رةامحفوأالتحارة

الحعرا!يةالكمتحوفالتسويق

إدىالسدعلإيصالالنهائيةالخطوةهىالتجزئةرةقي

أصاتحةاجمئالأنعتسطةمنأضحزئةاتحارةوتتألف.المستهلك

ضعرائهالأجل،للمستهلكينوالخدماتالساعرضعن

التجزئةبائعيجميعيبيعولا.الخاصلاستخدامهم

يؤجرالذيالمتجر،المثال!مبيلفعلىلمحلعا،بالضرورة

هذهيبئخدماتالمنزليالاستخدامبغرضالأدوات

منكثيرويبيعنفعسها.الأدواتيبيعلاوالمتوضةالأدوات

،المثال!حبيلفعلىمعا.والخدماتأصسلعاالتجزئةبائعي

إنىإضافةالمنزلفيالسجاديفرشأنيم!-تالسجادمحل

للامشخدامللمستهدصينالسلعأضحزئةابائعويبيم.بيعه

إعادةأجلم!الأخرىالمنشاتأوأعمنتج!تأسيعامنلدلآ

إطاراتإلىاسمياراتمصنعيحتاخفعندما.البيع

التجزئة،بائعمنيشتريلافإنهيمسهاانتيأطسيارات

لسياراتهمالإطاراتهذهيريدونا!ذيناالأشخاصراوأحش

يعملولا.الاطاراتموزعم!اضجزئةلايشترونالحاصة

يبيعونذلكمنبدلآوأح!ش،محالفيأضجزلةابائعيلعض

السوقفيبيعنقاطأوأكشاكفيسلعه!ا

منجزءاباعتبارهامتعددةبوظائفأضجزئةالائعويقوم

ليسلأنهبمالسلعشراءعنديعامرونفهم.أضسوية!انظام

ليعهموكذلكبيعهاأيستصيعونأنهمايضمنماكمناك

يشتريكماملعهما.يشترونالذينأصلمشتريناضمانلا

إلىيقسمونهاثمكبيرةل!صمياتاطنتجاتاخجزئةابائعو

بائعوويعرض.أطمستهلكينمنامحبةت!صنصعيرةصميات

والممعةباختياراتالمستهلكينلتزويدمختلفةسلعاالتجزئة

وأنواعالإعلاناتوتساعد.سرئللسلعتوزيعوتحقيق

المستهلكينجذبعلىالتجزئةبائعيالأخرىالدعاية

التجزئة،بائعويكونذلكإلىبالإضافة.لسبالمنتجين

لمعرفةجيدموقعفيبا!سشهلكين،اليومياتصالهمبسبب

المنتجينتزويديستطهيعونوبالتالي.المستهلكونيريدهما

الشرائية.المستهلك!تعاداتحولمفيدةبمعلومات

لمحتل!بالتجزئةالبيع

يكوروالمصائعاحسلعا

اشحاريةاالأ!واقصى

.الصورةفييبدو!صما

بائعويقومأدوبمكر

سلعدميغالشحزئة

صعير.!حلفي،لتحز"سة

!

!يم
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بلدكلفىجدامهمارئيسيانشاطاالتجزئةقطاعيعتبر

للمنتجاتوفقاالتجزئةمنشآتتصنيفويمكن.العالمفي

ول!ش،المدينةوسطفيالمحلاتبعضوتقعتبيعها.التي

المجمعاتأوالتسويقمراكزفيتقعأخرىمحلات

لأشخاصمملوكةتكونالمحلاتهذهبعض.التجارية

وأوطنيةمحلاتمنكبيرةسملسلةمنجزءايعتبروالبعض

تجارةبممارسةالتعاونيةبعفالجمعياتوتقوم.دولية

منيستفيدونلأشعخاصمملوكةتكونالتيالتجزئة

هذهتناقش.التعاونيةالمستهلكينجمعيةانظر:خدماتها.

ال!قسامذاتالمتاجر2-المتخصصةالمتاجر-االمقالة

مكاتب-5التسلسليةالمتاجر4المركزيةالأسواق-3

المتنقلة.المتاجر-6التجزئة

واحدانوعاعادةالمتاجرهذهتبيع.المتخصصةالمتاجر

التسجيلاتأوالكتبأوالملابسمثل،التجاريةالسلعمن

محدوداعدداالمحلاتهذهتحويأنويمكن.المجوهراتأو

التخصص.دبضاعةالصلةذاتالسامن

أقساماتمتلكوهي)التنويعية(.الأقسامذاتالمتاجر

السلعمثل،السلعمنمعينصنفبيععلىتركزمنفصلة

أما،المحلمنقسمفىتباعالتيوالأجهزةكالأثاثالمعمرة

الاقسامفيفتباع،والاوراقكالملاب!الاستهلاكيةالسلع

أقساماأيضاالتنويعيةالمحلاتمنكثيروتمتلك.الأخرى

انظر:.والائتمانالهداياتغليفمثلخدماتتقدممستقلة

التنويعى.المتجر

كبيرةمحلات(.ماركت)سوبرالمركزيةالأسواق

فىالغذائيةالموادمنكبيراجزءاتبيعوهيالغذاءلتجزئة

جميعفيالعملالمركزيةالأسواقبدأت.الصمناعيةالدول

القرنمنالثلاثينياتخلالالمتحدةالولاياتأنحاء

الغذاءتبيعالمركزيةالأممواقكانتالبدايةفي.العثمرين

كثيرةمنتجاتالغذاءجانبإلىتبيعاليومولكن.فقط

السوبرماركت.:نظرا.أخرى

أكثرأولمحلينمجموعاتتعتبر.التسلسليةالمتاجر

وفي.مشتركةمركزيةإدارةطريقعنمنسقةأنشطهاتكون

رسوميدفعلشخصمملوكامحلكليكونالاخرالبعض

التنويعيةالمتاجرمنكتيروتعتبرالإعفاء.انظر:امتياز.

السلسلة.منأجزاءاليوموالصيدلياتالأحذيةومحلات

.تجاريمبنىفيالبئفيهايتملا.التجزئةمكاتب

البريديةالطلباتطريقعنكالبيعأساليبتتضمنوإنما

الطلباتتجارة:انظرالبيوتوزيارةوالهاتفالبيعوآلة

البريدية.

لبيعوتستخدم،للتجزئةآخرمنفذاتعتبر.ا!لتنقلةالمتاجر

واللحم.واسممكالغذاءمثلثابتا،طلبهايكونالتيالسلع

مهمةوتكونالريفيةالمناطقفيالعادةفيالمتاجرهذهتعمل

علىالقادرينغيرالسنكبارفيهايوجدالتيالمناطقفي

المشي.

.وشركاهروباكسيرز،بمالبيعفنأيضا:انظر

فتحإلىعادةيشيراقتصاديتعبير6الحرالتجارة

البلدأبناءأمامقيوددونمطلقةلتكونوالشراءالبيعسياسة

تمنعلامثلاالحرةالتجارةلممياسةتتبعالتيوالدولةالواحد.

لابل،أخرىبلادفياسماإلمنتجةبيعمنمواطنيها

بلاده!ا.منيشترواأنعليهمتفرض

سياسعةوهىالحمايةنظامهوالحرةللتجارةوالمقابل

طريقعنالخارجيةالمنافسةمنالمحليةالصناعاتحماية

السلععلىمعينةضرائبأوجمركيةتعريفةفرض

يستوردهاالساإلتيكمياتتحديدطريقوعن،الأجنبية

.أخرىإجراءاتأيمماأوالبلادإلىالناس

وجودضرورةالن!يةهذهترى.الحرةالتجارةنظرية

يكمسبفمثلاالبلاد.جمئمناطقفيحرةتجارة

من،الأمريكيةالولاياتإحدىإنديانا،فيالمستهلكون

أقلالبرتقالإنتاجحيثكاليفورنياولايةمنالبرتقالشراء

منالصموفيةالبضائعاشترواإذاأيضايكسبونوقدتكلفة

منهاأقلبتكلفةهناكالبضائعهذهإنتاجأمكنإذبريطانيا،

الامريكية.المتحدةالولاياتفي

الميزةمبدأعلىالحرةالتجارةفىالتفكيرويعتمد

تقودالمبدألهذاوطبقا.الدوليةالتجارةانظر:.النسبية

فييتخصصواأنإلىمامنطقةفيالمنتجينالسوققوى

الحدفيتكلفتهاتكونالتيأو،كفاءةالمنتجاتأكبر

منطقةكلوتستورد.الأقصىالحدفيوأرباحهاالأدنى

وهذهعليها.تكلفةأكثرإنتاجهايكونالساإلتي

يتمكنحتى،شاملعالمىإنتاجأكبرإلىتؤديالسياسة

بأقلالسلعمنممكنحجمأكبرتلقيمنالمستهلكون

اللأدممعار.

الكفاءةمنبالرغم.الحرةالتجارةعلىاعتراف!ات

نظامتفضلالدولمعظمفإن،الحرةللتجارةالعالمية

للشؤونالمستقرةغيرالحالةهوالأ!مبابوأحد.الحماية

احتمالخطرهناكمادامأنهالناسبعضويعتقد.العالمية

الموادعلىتماماتعتمدألايجبالبلادفإنحربنشوب

،العمالدخولدعمهوالاخروالسبب.الأجنبية

السعرذاتالمستورداتبسببتضارقدالتيوالشركات

نظامنمواالأقلالدولمنكثيروتستخدم.المنخفض

.الصغيرةصناعاتهالتشجيع،التجاريةالحماية

الحمايةبأن،الحرةالتجارةيفضلونالذينأولئكويبرر

العزلةإلىتؤديوقدالبلاد،رخاءدونتحولقدالتجارية

والذي،بالحربالتهديدوإلى،القوميةالغيرةوإلىالقومية
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الحرةالتجاردأنيعتقدونوهم-أكبرحمايةيتطلببدوره

أمحالم!.اوالسلامالدوليالتفاهماإلىتؤدي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ادم،سميتليالأورراالحرةالتجارةاتحاد

اسارداتزاأحمادراتاالحمر!يال!تحاد

ديهرالأ؟اعهالمجمهشيةالحمرالتعريمة

الدولية،التجارة،التجارةأنظر:.الخارجيةالتجارة

.والوارداتالصادرات

بيناتوالخدالسدعتبادلعمديةالدوليةالتجارة

داخلكليةتتمالتيالمحليةالتجارةعنوتختلف!.الدول

بالتجارةأحياناالدوليةالتجارةوتسمىالواحد.البلد

الخارجية.التجارةأوالعالمية

إنتاخفيأضحصصلاأ!للدرأجةأررواالتجارةتسمح

تلكشىالموجودةمإلمواردصنعهايتساسبالتيالمواد

إنتاجطرقي!ص!أصدوأصيةاالتجارةمنأسدوأ!اوتستفيد.الدول

أ!سلعاوشراء،أق!!بت!طفةإنتاجهاتستطعالسلإلتي

منالدوأجةالتجارةتمحن.الاخرونينتجهاالتيالرخيصة

لومما،أفضلبطريقةإنسانيةرغباتوإشباعكثرسلبنإنتاج

الخاصة.حدودهداخليحتاجهماكلإنتاجما،قطرحاول

بلغت،العشرينأسقرنامنالتسعينياتأوائلوبحلول

ثلاثةحوالي-أ!كسادراتباتقاسوالتي-الدوليةالتجارة

السنة.فىأمريكىدولارالتريليونولصفتريليونات

المتحدةأ!لاياتواألمانياآنذاكالمصدرةالأقطاراأهموكانت

الدوأجةالتجارةمعظمتسفذ.المتحدةوالمملكةوفرنساواليابان

جزءويدار،الحكوميينكيروالمستوردينالمصدرينبوساطة

شيأرروليةاأضجارةامعظموتدار.الحكوماتبوساطةصغير

الحكومة.بوساطةالشيوعيةالدول

الدوللينالتجارةتقوم.تجمارتهاالدولتتبادللمماذا

،المثالسبيلفعلى.الواحدةالدولةداخلقيامهاأ!مبابلنفس

أ!لاياتابينالتجارةتشابهواليابانأسترالياب!تالتحارة

ويومينجولايتيمثل،الأمريكيةالمتحدةالوأ،ياتفيالختلفة

بحسببالأقاليماتتحصصالحالتينكلتافىآيلاند.ورود

البعضلدىموجودةغيرلعضهالدىمعينةمواردوجود

تمتلكومردحا.معقولاالتخصصهذامثليجعلمماالآخر،

وعدداالأرضمنكبيرةمحساحةوويومينجأمشراليام!كل

المراردمنمزيجأفض!!هذاويعتبرنسبيا.أسمكانامنقليلا

وروداليابانتمتلكأسلأبقار.المثلىل!تربيةاللازمةالإنتاجية

المهرةاحمالامنكثيراتمتلكانبينما،قليلةأراضيآيلاند

أفضل.صناعياإنتاحايحققتالمزهذاومثل.المالورأس

أصلحوماوبيعالأبقارإنتاجفيوويومينحأسترالياتتخصص

وروداليابانتتخصصالمقابلوفيآيلاند.ورودلليابان

وويومينج.أسترالياإلىوليعهاالصناعيةالمنتجاتفيآيلاند

يريدحيثأسعارها،علىبناءوتباعأصسلعاتشترى

فيالسلعهذهوتنتج.متوفرةسلعأرخصرشراءدوماالناس

السببولهذا،منخفضةإنتاجهات!ظفةت!صنالتيالدول

فيمثيلاتهامنأقلاليابانيةأصناعيةاالسلرأسعارفإن

ليا.ستراأ

رئيسيين:طريقينمنالناسالدوليةأضجارذاتفيد

أكثرسلععلىالحصوليست!إلمسته!صنأحدهما،

محاولةمنبدلأوالتبادلالتخصصخلالمنأقلوبت!صلفة

بنفسه.يحتاجهشيءكلوإنتاجالذاتيالاكتفاءقطرك!!

بكفاءةالنادرةالمواردتستخدمأنالمم!شصيجع!والاحر

يستطيعالتيالسلععلىيركزقطركلح!انإذا،أعلى

المبدأيقرر.الأخرىالأقطارم!أكبرب!!اءةإنتاجها

تركزأنيجبدولةكلأنالنسبيةللمزاياالاقتصادي

منوتشتريعاليةبكفاءةإنتاجهاتشطيرانتىأسسلعاعلى

مماثلة.بكفاءةإنتاجهالاتستطيعا!أسسلعاأ،خرى1أ!دوأ!ا

الدولبينالدوليةالتجارةمنالأكبراأتحدراتبادلشم

معظمدخللأنالتجارةهذهوتحدث.المتقدمةالصناعية

منكبيرةكمياتبشراءلهميسمح،الدولتلكفيالناس

الصناعاتمعظمتمتلكالدولتلكالأنكذلكو،السلع

المتحدةالولاياتتصدرالمثالسبي!!على.المتخصصة

وفى،لليابانالحواسيبومعداتالطائراتالأمريكية

الملونوالتلفازالتسجيلومعداتالسياراتتستوردالمقابل

.اليابانمن

فيالسياساتتلكتؤثر.الحكوميةالتجارةسياسات

التجارةالسلميتنتقلأنيمكن.الدولب!تاضجارةاحجم

الدولية،التجارةفيأما.بحريةآخرإلىم!ظدمنالمحلية

التجارةحريةضدمصطنعةعقباتغالباالحكوماتفتضع

التعريفةالعقباتهذهإحدى.أخرىإلىدولةم!

السلععلىتفرضالتيالاستيرادرسومونظامالجمركية

ومنغلاءأكثرالسلعهذهالتعريفةتجعلالبلد.إلىالقادمة

المحلية.الشركاتسلعشراءعلىالمستهلك!!تشجعثم

بموجبها!مالتيالحصصوهيآخرتجماريحماجزوهناك

النظاملهذاوطبقابها.المسموحالوارداتكمياتتحديد

حكوميترخيصعلىالحصولعادةالستوردعلىيجب

البلد.إلىالسلعإحضارقب!!

الدولية،التجارةحجمغالباأضجاريةاالحواجزتقلمر

الامشفادةمنالدولوتحرم،للمستهلكينالأسعاروترفع

مثلالدولتضئجميعهذاومع.التخصمصمنالكاملة

المنتجينقدرةعدممنها،متعددةلأسبابالعقباتهذه

ذاتالأخرىالدولمنتجيمخافسةعلىالمحليينوالعمال
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حكوماتهمعلىيضغطونثمومن،العاليةالكفاءة

تفضلالأحوالبعضوفي.الأجنبيةالمنافسةمنلتحميهم

خاصةالأجنبيالعرضمصادرعلىالاعت!ادعدمالدول

الصناعاتغالباأررولاوتحمي.حربحدوثحالةفي

نأمنالرغمعلى،الوطنيةللمصلحةأساسيةتعتبرالتي

فيأقلبأسعارأخرىدولمناستيرادهايمكنالسلعهذه

السلم.وقت

النمولتشجيعتجاريةقيودانمواالأقلالدولتفرض

،المعادنأوالزراعةعلىالاعتمادمنبدلألديها،الصناعي

مواجهةمنالحديثةالصناعاتالدولهذهوتحمى

لأنهموذلكتطورا،الأكثرالدولفيالقائمةالصناعات

الحديثةللتقنيةالمفتاحهيالصناعةهذهأنيعتقدون

العسكرية.للقوةوحتىالاجتماعيةوللمؤسسات

أنظمةالختلفةاددولتمتلك.الدوليةالتجارةكلويل

المستوردونيكونأنيجبلهذاونتيجة.مختلفةنقدية

منهايشترونالتيالدولبنقودنقودهممبادلةعلىقادرين

الماليزيالمستورديدفعأنيجب،المثالسبيلعلى.السلع

الأسترليني.بالجنيهالبريطانيالمصدرمنسلعايشتريالذي

منالجنيهعلىالماليزيالمستوردبنكيحصلأنويمكن

الأجنبيةالعملةفيهاتباعالتيالأجنبىالصرفسوق

وحدةسعربأنهالأجنبيالصرفمعدلويعرف،وتشترى

المحلية.بالعملةعنهامعبراالأجنبيةالعملة

الدولمعلمعاملاتهابسجلاتالدولمعظمتحتفظ

وإدى.ا!لدفوعاتبميزانالسجلاتهذهوتسمى.الأخرى

علىالمدفوعاتميزانيشتملوالوارداتالصادراتجانب

والاستثماراتالأجنبيةالمساعدات:مثلأخرىبنود

السياحة.ونفقاتالاستثماراتعنالنابخوالدخلالخارجية

مماأكثرالأخرىالدولإلىتدفعأنالدولةعلىكانوإذا

مدفوعاتها.ميزانفيعجزاتواجهفإنهامنها،تسلمته

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المشتركةالسوقالأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

والوارداتالصادراتالتجارة

الدوليالنقدصندوقالحرةالتجارة

والطهلباعرضاالحمركيةالتعريفة

ولاراليورودلصرفاسعر

تجارةأشكالمنشكلالبريديلأالطلباىتجارة

درجتحيثبالبريد،بئالمنتجاتفيهايتم،التجزئة

مؤسساتتسمىماكثيراالتي،البريديةالطلباتشركات

بارسالمنتجاتهاعنالإعلانعلى،البريديةالطلبات

طريقعنالعملاءإلىمصورةبياناتأوخطاباتأونشرات

للإعلانذلكجانبإلىاليوممنهاكثيريلجأولكنالبريد.

منوكثروالتلفاز.الإذاعةوعبروالصحفالمجلاتفي

بالبريدليسطلباتهمإرسالعلىالعملاءتشجعالشركات

الشركاتبعضوتدعوأيضا.بالهاتفوإنما،فحعسب

يستطيعونحيثمبيعاتها،مكاتبلزيارةأيضاالعملاء

المعروضة.العيناتمنأوالمصورةالبياناتمنسلعهماختيار

يشار،التقليديةالبريدطلباتلتجارةالواسعالمجالوبسبب

المبالثر.التسويقتجارةباسمكثيرأإليها

البريديةالطلباتتجارةتطورتالبلدانمنكثيروفى

كانتفقد.المنازلفيالمصورةبالبياناتالبيعخلالمن

مصورةكبيرةبياناتترسل،البريديةالطلباتشركات

العملاءعلىبعرضهايقومونوكلاء،إلىومصقولة

الوكلاءهؤلاءوكان.السلعطلباتمنهمويأخذون

المنازلرباتمنالعادةفيوهم،الجزئىبالدوامموظفين

العملاءأحبوقد.الإضافيالمالكمسبفىيرغبناللاتي

نألهممناسباكانفقدبمعديدةلأممباببالبريدالتسوق

دونإليهمترسلالسلعوكانت،منازلهمفىوهميشتروا

فمنكذلكفيها،يرغبوالمإذاإعادتهاويمكنمقابل

طويلة.فتراتعلىبالأقساطالدفعيتمأنالممكن

محلاتوبعضألائتمانبطاقاتشركاتدخلت

بها.الخاصةالمصورةالبريدطلباتتجارةفيالتجزئة

الرياضة،معداتالبريد،بطلباتتباعالتيالسيعوتشمل

الكهربائية.والأجهزة،والملابس،الحدائقوأثاثاتونباتات

البريدبطلباتالسياراتالناسيشتريأليابانوفي

محدودةكمياتالبريدطلباتشركاتبعضوتخصص

أخرىوأشياء،الكبيرةوالأوسمة،الصينيالخزفلمنتجات

مشابهة.

الدولية.التجارة،التجارةانظر:.العالميةالتجارة

.بالقانونالممنوعةالتجارةتعنيالمحظورةالتجارة

البضائعإلىللإشمارةالمحظورةالتجارةعبارةوتستخدم

للسفنيمكنوالذخائر.كالأسلحة،الحربفيالمستخدمة

المحظورةالبضائععنالبحثمالدولةالشابعةالحربية

ومصادرتهامحايدةسفنعلىالعدولدولةالمشحونة

-أ19)4الأولىالعالميةالحربوخلالوإتلافها.

استخدملأنه،القطنتجارةحظربريطانياأعلنتأم(189

لوالوألمانيابريطانياونشرت.المتفجراتلصناعةألمانيافي

العالميةالحربخلالالمحظورةالبضائعمنالعديدتضمنت

أزدادتلاحقةأزمانوفيأم(.49-ء1)939الثانية

هذهمعهاأصبحتلدرجةالقانونيةغيرالخدراتتجارة

العالم.اهتمامموضعالتجارة

.الحصار:أيضانظرا
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التجانيبشير،ان!:بشير.يوسصالتجالي

يوسف.

أعضاءبتنميةالتالفةأرالمفقودةالأجزاءاستبدالالتجدد

،والحيواناتأضباتاتافيويكونعنها.بدلآجديدة

جذعقطعأنحدثفإذا.النباتاتفيشيوعاأكثرولكنه

منتمتدأذرعافإنالأرضرسطحمنمقرلةعلىشجرة

وفي(.أغص!أابعدالجذعمنالمتبقي)ابشءالشجرةجذل

أ!ديدانزاأسلاحشوياتاوالإسفنجأننجدالحيوانات

قطرءحالةففيأضجدد.اعلىفائقةقدرةتظهرالبعسيطة

حيوانالت!صنأقصعةك!!تنموقطعإشالحيواناتهذه

،جديدةأذرعاتنميأنالبحرنجمةوتسشطيع.جديدا

منوغيرهاالبحروسرطانالبحرجراديستطيعكما

وأعيوناأومحال!تمميأنبهاالصلةذاتالحيوانات

.جديدةأرجلا

تسمىو-أعقرياالعمودذاتالحيواناتأما

أ!ضيراأح-ر.محدودةأضجدداعلىشقدرتها-الفقاريات

ذيلخا.أصر!نجقصبعأعدائهامرأعراراتستطيعالسحاليمن

أصرافهاأتجددانتستصيع-البرمائياتمنوهي-والسممدر

أحثمعراتحديدالأخرىوالثدلياتالبشرويستطيع.المفقودة

وفي.فقطالأخرىاالأنسجةمنوالقليلوالجلدوالأظافر

وي!صنالأنسجةامنمختلف!نوعينموالحالاتبعض

ندبا.

.لقشرياتا:يضاأنظرا

منكثيرويجد.بالمجاديفالقاربدفععمليةاقي!

صورةوالأنهار،،البحيراتمياهفوقالتحديففيالنالع!

مسابقاتأصبحتوقد.البدنيةاشياضةصورمن،ممتعة

التنطمجيدة،المهمةالرياضيةالسباقاتمنالتجديف!

.للهواة

فيالتجديفرياضةالنالم!منكثيريتعلم.القوارب

بشكلتصمعوهي.دينجىتسمىوثقيلةعريضةقوارب

يصئالقاربجسمأنأي،عامةبصفةالألواحمتراكب

بوساطةالقاربتوجيهويتم.متراكبةخشبيةأ!احأمن

المجاديف!،أما.القار!مؤخرةعند(المركب)دفةالسكان

فيفتدور،العريضةوالأطرافالمستديرةالمقابضرذوات

علىومثبتة)رأ(الحصانحدوةشحلعلىمجدافيةمساند

مقعدفييجدفالذيالشخصويجلعس.القاربجانبي

نأالسباقاتفيألمشاركةايريدالديللمجد!يم!شر.

ثمانيةأوأربعةذي،قاربطاشمفييصئكضوا

ألواحم!مصنوعأيفماالقاربهذاأنومع.مجاديف

عدةمنالدينجيعنيختلفأنهإد!مترا!جة،خشبية

المجدافيةالمساندأنكماعرضا،وأقلورناأخف!فهو.نواح

امتدادبأذرعمجهزوالقاربمحور.علىمنهاكليدور

جانبيعنبعيدمكانها،التجديف!لتسهي!،عرضية

بواباتبوساطةالمجاديفتثبيتإح!!امويتما.القارب

،القاربطاقمأقدامأما.منزأغةالمقاعدت!صنأنويمكن

شأنومن.مشداتتسمىللأقداممساندإلىبسيورفتشد

تتيحأن،الدوارةالمجدافيةوالمساندالمنزل!ةاطتماعداستعمال

الماء.فيالمجدافثةحرأ!ةإصااإم!صانية

)قائدالسكانمحركلوساطةأ!ارباتوحيهويتم

علىويطلق.الطاقمإلىأوامرهأيضايوجهالذي(،الدفة

أقربهمأماأستروكاصطلاخالمؤخرةأوأصسكاناإلىأقربهم

والمجدفبوو.تسميتهعلىاصطلحفقدالقاربمقدمةإلي

أعضاءأما.الطاقمبقيةسرعةيضبطالديهوالأخيرا

فيموضعهميمثلبرقمإليهمفيشارالآخروناالطاقم

يسمى،مجاديفالأربعةذيالقارب!صمثلا،.أمحتار!ا

وأستروك(.3-2-)بوره!سذانالمجذشو

نأالرجليستطيع،الخبرةمنمزيداحضساببعدر

أخرنوعإلى،الخشبيةالألواحامتراكبأتحارباص!ينتقل

أخف.وهوالقشرةبمعنيشليسمىالملساءاأغواربامن

الشلنوعمنفالقارب.التجديفقواربفينوعوأسرع

مترا،أ8يبلطولهقد،مجادلفبثمانيةيعملالذي

كجمفىأ03نحوووزنه،سم06وعرضه

يكونسكولنجيسمى،التجديفمنآخرنوعوفى

الطاقمفيعضووكل،صغيرينبمجدافينالتجديف

منكلتسميةعلىاصطلحوقد.مجدافينيستعمل

.صغيرةمجاديفبا!عبموالمجدافينالقارب

الدي،الدفةقائدلأوامرالمجدلموديستحي!السباقفىالتجديف

.القار!شهوحيهأيصايقومويوحههما،



3،1الكنوبزوارقالدجديف

تشملالقواربمنالنوعلهذاالختلفةوالأحجام

مجدافين،ذاتوقواربواحدمجدافذاتقوارب

مجاديف.لأربعةوأخرى

والنساء.للرجالأوليمبيةرياضةالتجديف.التنافس

دوراتبينالفاصلةالسنواتفىعالميةبطولاتفيهاتقام

الأوليمبية.الألعاب

للتجديفالدوليالاتحادخلالمنالتنافستنظيمو!م

التجديف.رياضةتحكمالتيالهيئةوهو)الفيفا(،

أيرجاتاستسمىالتيالتجديفسباقاتوتقام

أنحاءفيسنويا،التجديف!لزوارقالبحريةالمهرجانات

كافةمنالمتسابقينأماممفتوحوبعضمها.العالممنكثيرة

.الدول

فرديةصباقاتتقام.المتحدةالمملكةفيالتجديف

النوعهذاومناخر.طاقممعطاقميتسابقحيث،مباشرة

أكسفورد،جامعتيبين،السنويالقواربسباق

التايمز،نهربطوللندنفىالسباقويجري.وكمبردج

عندوينتهىبتنينقطةعنديبدأ.دقيقة2.نحوويستغرق

للتجديف،شهيردولىمهرجانوهناك.مرتليكنقطة

بلدةعندالتايمزنهرفييقام،الملكيهنليمهرجانيسمى

إنجلترا.فيالتايمزنهرعلىهنلي

رياضةالتجديفونيوزيلندا.أستراليافيالتجديف

هيئاتوهناك.ونيوزيلنداأستراليافيأيضا،محبوبة

التجديفمجلسوهىالرياضةهذهعلىتشرف

للهواةنيوزيلندافيالتجديفاتحادوللهواةالأسترالى

يشملالذيللهواةالأقصىالشرقفىالتجديفواتحاد

آلحميا.شرقيجنوبر

،ملبورنبجامعةالقاربناديهوأستراليافىنادواقدم

فىكانتربريتجديفناديأما.ام858عامالسم!الذي

فيالقواربسباقاتوأهم.أم861عامفبدأنيوزيلندأ

ذاتالفرديةللقواربالسنويةالبطولةبأستراليا،التجديف

فى،القوميةبطولاتهاأولىنيوزيلندانظمتوقد،المجدافين

نظمت،أم279عاموفي.أم887عام،التجديف

القوارببينالتجديففيالإقليميةبطولاتهاأولىنيوزيلندا

المجاديف.ثنائية

ذاتالتجديفقوارباصعتعملت.تاريجةنبذة

وكان..مق0003عامقبل)الدفة(بالسكانالتوجيه

تجديفقواربفييسافرون،والرومان،الإغريققدماء

لهذهوكان.القادسانظر:.القادستسمىضخمة

لبعضهاكانكما،المجاديفمنطويلةصفوفالقوارب

الفايكنجقراصنةأنكما.بعضفوقبعضهاصفوفعدة

بقواربهميسافرونكانواإنهمحيث،مهرةمجدفينكانوا

الشمالية.أمريكاحتىالأسكندنافيةالبلادمن

كانحيث،لندنفينشأتفقدالتجديفرياضةأما

وكانالتايمز.نهرعبرعباراتهمقواربيجدفونالمجدفون

أسرعالنهريعبرأنيمكنهالمجدفينأيعلىيتراهنونالناس

وهو،دوجيتتوماسأقام،أم617عاموفيألاخر.من

.العباراتهذهلمجدفيسنوياسباقا،معروففكاهيممثل

كبيرةقماشيةوشارة،بالألوانغنيةسترةالجائزةوكانت

السترةأجلمندوجيتسباقيزالولا.الكمعلى

.الانحتىيقاموالشارة

أكسفوردجامعتيبينللقواربسباقأولأقيم

فقد،الملكىهنلىمهرجانأما.أم982عاموكمبردج

البريطانيونأخذفشيئاوشيئا.أم983عاممرةلأولأقيم

وبحلول.أخرىأقطارفيالرياضةهذهيدخلون

كانت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

عديدةأنحاءفىتقام،القواربلسباقالبحريةالمهرجانات

بوسبرجسانفيالمقيمونالبريطانيونوكانأستراليا.من

الحصولأجلمننيفانهرمياهفي!شويايجدفونبروسيا،

منالستينياتوبحلول.السباقلهذا،رياضيةجائزةعلى

نواديمنالعديدهناككانالميلاديالتا!ئكلشرالقرن

وكانت.بوسبرجسانمدينةفيالروسيةالتجديف

أواخروفيالبلاد.منأخرىانحاءإلىامتدتقدالرياضة

حققتقدالرياضةكانت،الميلاديالتامئكشرالقرن

الألعابدورةرياضاتضمنوأدرجت،عالميةشعبية

أولونظم.أم009عامباريسفيأقيمتالتيالأوليمبية

فيلوصرنبمدينة،الرياضةهذهفيالعالملبطولةمهرجان

.م2691عام،سويسرا

منكثيرفيشائعةرياضةالكئوبروار!التجديص

وصائديالتخييمروادمنكبيرةأعدادتقومحيث،البلدان

مناطقإلىبرحلاتالبريةالحيواناتوصائدي،الأسعماك

يتمتعبينماالكنو.زوارقمتنعلى،مأهولةغيرنائية

وأ،بحيرةعبربالتجديفحالمةهادئةبنزهةاخرون

نهر.مجرىفيمثيرةمسابقةفيبالاشتراك

والصيانةالتشغيلسهلةأنهاالكنوزوارقمميزاتمن

قورنتماإذا،التكاليفزهيدةأنهاكما.والنقلوالتخزين

الكنوزوارقمعظموتتسع.الزوارقمنالأخرىبالأنواع

عشرواثنىواحدفردمابينيتراوحالأشخاصمنأصعدد

فردا.

الكنوبزوارقالتجديفمعدات

رئيسيينشيفنمنأكثرإلىالكنومجدفيحتاجلا

كثيرةأنواعاالمصانعوتنتج.والمجدافالكنوزورقهما:

أيضاالزوارقهذهمجدفيمعظميستخدمكمامنهما،

متباينة.أخرىمعدات
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اضدرب،اوتمالتروأنواعص!لوعاتعدلحيرةعرالكنوبزوارقالنزهة

اعساقات.اوفىالتحيي!رحلاتفيكدلكاحعواروارقوتستحدم

ثلاثةب!تأعنوازوارقمعضمأطوليتراوح.الزوارق

سم،أ2.و06مال!تللزوروعرضرأقصىأمتار،و!عتة

تصحوس!.36و03ماب!تارقالزرهذهعمة!يتراوحكما

وأ،الزحاحيةالأأجافاأو،االلأأ!منيومامنأ!صنوازوارث

صمالقوالحشبأوأصلانتنما!،القاب!!المطاطأو،البلا!شيك

أ!ذياالأأ!مميوءمناطصنوعأ!صوازورقويسع.القسب

أذهـاد.أربعةمنمحولةأسرةأمتارخمسةنحوطوأ،يبلغ

إلاظهر.بدونأي،مفتوحةالكنوزوارقمعظمت!صن

صغيرةمقصورةوله،مطوقظهرأ!هيكونمنهابعضاأن

الظههرذاتأص!سوازوارقوتشبه.المجدففيهايجلس

التي،أطضوبةاالهائحةالمياهفيوتستخدم،الكياكقوارب

لسرعة.بالماءتمتلئلأنها؟المفتوحةاشوارقتصبفيهالا

التيالأخرىأحضرازوارقوهناك.قارب،الكياكانو:

فيهايوضعأديمكن،مربعةمحساحةمؤحرتهافيتوجد

الكنوعليهيطلقآخرمركباهناكأدكماصغير.محرك

فيهتستخدمأنويم!ش،وشعراعسعاريةذووهو،الشراعي

أيضا.المجاديف!

الخش!،منأممنوامجاديرومعفمأتصنع.المجماديف

وتعد.البلاسخيكأوالألومنيومايصكمئمنمنهاوقليل

كخشبالصلبةالأخشابمنتصنعالتيالمجاديف!

تكونقدأنهاغير،وقويةمرنةالقبقبخشبأوالدردار

تلكأما.الخبرةقليليالمجدفينوعلىالأطفالاعلىثقي!ة

اتنجأواالصنوبرخشبمثل-أسيناالخشبمنتصنعالتي

بسهولة.تنكسرربماأنهاإلا،الوزنخفيفةفتكون-

نأالمجدفوعلىكبيرا،تفاوتاالمجاديفأطوالوتتفاوت

الأرضمنالمسافةأطهوأ!مساوياطوأسهيحونمجدافايحتار

الع!ت.مستوىإلى

الشخصحاجةعلىالمجداففراشةنوعيعتمد

نأإلا،شديدةقويةجدفةتعطيالعريضةهشالفراشة،وخبرته

والفراشة،لاستخدامهوخبرةقوةيتطلباممتخدامها

.كبيرةجدفقوةتعطيلاأنهاإلاأقل،قوةتحتاجالضيقة

،القندسذيلنصلفتسمىالا!متعمالأصشائعةاالفراشمةأما

سم.02أو5ب!تماعرضهاويتراوح

ك!طيزودأنالبلدانبعضتشترط.الأخرىا!لعدات

ومن.النجاةمشرةمثلللطفوبأداةأص!صوازورقفيفرد

علبةتكونأنيمكنالتيالمنزحةالمهمةالأحرىاالمعدات

داخلمنالماءبهاخ!،صغيرةمضخةأوفارغة

يحملأنفيمكنالتخييمرحلاتفيأما.اشورق

الطعاملحفظالماءيدخلهالاأ!جاسامعهالمجدف

لتثبيتالأحزمةوتستخدم،التخييمومعدات،والملابس

كماالكنو.انقلبإذابعيداتطفولاحتىأحضوباالمعدات

تستخدم،الحاملتسمىبأداةالكنوزوارتمعظماتزود

مياهفىالتجديفكانإذاوأماعليها،قأ.ا
روس!

مصنوعةمائيةبدلةيرتديأنالمجدفعلى!يجب،باردة

كما.لتدفئتهبإحكامالجسمتغص!!أصماعيااطصاصأمر

لراحةللركبتينوواقللظهرمسدااممتحدايم!-

وسائللإحدىأممنوازوارقص!!دتزرأنينبغي..المجد!

محكمةمقصورةهيئةعلىت!صونانتيوديهااطثبتةأ!فو11

القابلةالأكياسمننوعاأو،للتسربمالعةالإعلاث

اشورق.فيمربوطةللانتفاخ

الكنوزوارققيادة

ال!ضرليقود،معينةإجراءاتالماهرمجدهـالكنويتجع

منالخطواتهذهأهماوتقتضي.وأمانبفعاليةويوجهه

يأمتوازنايظلبحيث،الزورقفيالتوازنحفظالمجدف

الأفرادثقلبتوزيعذلكويتممتأرجحغيرثابتايظل

ولتضمنفئا.مت!ظتوزيعاالزورقم!!علىوالمعدات

منه،والخرو!الزورقإلىأسدخولاأ:ال!خرىال!جراءات

منحملهأيالزورقنقل3،والتوجيهأضجديفا2-

لاخر.م!صان

إلىالدخولعند.منهوالخروجالزورقإلىالدخول

العلياالحادةويمسك،اشورقمقدمةالشحصيواجهأعنوا

يفئثم.إليهال!قربالزورقحافةأي،اشورلىمنالقريبة

الحافةإلىالوصولمحاولاالكنومنتصففيقدميهإحدى

الذيالوقتفي،الأخرىليدهالزورقمنالبعيدةالعليا

ويقوم.الزورقمنالقريبةالعليابالحافةممسحةيدهتظل

التيالقدمعلىثقلهك!!بنقلنفسها!قتافيأصشخصا

فيويضعهاالأخرىقدمهيرفعثمال!ضر،داخ!!وضعها

يدخلمنفعلىالكنو،إلىشخصانيدخلوعندماال!ضو.

الكنوبتثبيتويقومالمؤخرةفيموضعهيأخذأنأولآ

المقدمة.فييجلسأنعليهالذيللآخر،



501الكنوبزوارقالتجديف

صس-لم%حم"-صعىتج-!كا!قيتمأتمملأ%؟!كم

ألمتم!!الوفسلمؤ!!!ح!ا1!لم!وهصر!ح!!!إ

/مم!7-./!لمح!+كا!*-لمل!أحلا-3-حلا**لبم)

17**2!**حلاء/-

!مالع!الحافةالشحصبمسكاليمير()فيالكنوإلىالدخول

في.الزورقمنتصكمىفيقدميهإحدىيضعثم،منهالقرسةالزورق

!مالعليانجالحافةويمسكالكنوفيالموجودةالقدمعلىثقلهينقلاليسار

عنه.البعيدةالزورق

السابقةالخطواتالمجدفيتبعالكنومنالخروجوعند

منشمخصانخرجوإذا.معكو!عةبطريقةولكننفسها

أولأ.المقدمةفييجلسالذيالشخصفيخرجالكنو،

فإمامريحا،وضعاالمجدفيتخذ.والقيادةالتجديف

كانوأياجالسا.يكونأوركبتيهعلىجاثيايكونأن

كلفيمتوازناالزورقيظلأنفينبغي،يتخذهالذيالوضع

بعمليةيقومانشعخصانهناككانوإذا.الحالات

يستخدمالمؤخرةفييجلسالذيالشخصفإن،التجديف

يسرا.أكثرالزورققيادةيجعلوهذاقليلا،أطولمجدافا

الضرباتمنأنواععدةالكنومجدفويستخدم

تحركالتيوهي،المقدمةجدفةأهميةوأكثرهاالمجدافية،

تكونحيثالمجدافعلىيقبفالمجدف.للأمامالكنو

منالأعلى)الجزءأي،المقبضمنقريبةيديهإحدى

تكونأنوينبغي.النصلمنقريبةالأخرىواليد(المجداف

تقريبا.ال!سفينبينالمسافةبعرضاليدينكلتابينالمسافة

بالذراعالخلفإلىبالسحبالماءداخلالمجدافيسحب

.الأخرىبالذراعللأماموالدفعالسفلى

الجانبعنبعيداالكنوجدفاتمنجدفةكلتوجه

متنوعة،جدفاتعملمنلابدلذاالجدفة،منهتؤدىالذي

هذهبينومن.مستقيمخطفيالكنوبسيرللاحتفاظ

شمكلعلىالحركةتتموفيها،اللاميةالجدفةالجدفات

الجانبينإلىمجدافهبدفعخلالهاألمجدفويقوم.لحرف

لتحريكتستخدمأخرىجدفاتوهناك.جدفةكلعقب

بدفعالكنوإيقافويمكن،الجانبينإلىأوالخلفإلىالكنو

الذيالقاعكانإذاأماالماء،داخلالأمامإلىألمجداف

كرةاستخدامفيمكنتماما،مسطحاالمجدفونفوقهيجدف

لإيقافه.عجلةذات

الكنوزوارقمستخدميالظروفتجبرقدالكنو.نقل

ففي،البعيدةالرحلاتبعضفيبرازوارقهمحملعلى

بعضتخطيفيالمجدفونيرغبقدمثلا،النهريةالرحلات

فييرغبونقدأو،والشلالاتكالانحدأراتالعوائق

ولنقلالنهر.عنمتراتكيلوبضعتبعدبحيرةإلىالوصول

مبطنا،حاملاالكنومجدفويستخدمأنيمكنالكنوزورق

أكتافهم.علىمقلوبةالزوارقحملمنيمكنهم

بالكنوالئخييمرحلات

الإبحارمنالناسبالكنوالتخييمرحلاتتمكن

هادئةمنتجعاتذاتأماكنإليللوصولالكنو،بزوارق

المزدحمة.التخييمأماكنعنبعيداخلابةطبيعيةومناظر

عبرطويلةرحلاتفىالخروجعلىالرحلاتهذهوتشتمل

الأممبوعنهايةعطلاتوقضاء،نائيةمائيةمسطحات

النظموتختلف.محلىنهرأوبحيرةسطحعلىبهدوء،

وينبغيآخر.إلىبلدمنبالكنوالتخييمبرحلاتالمتعلقة

فيالشروعقبلالمحليةالسلطاتمنالمشورةالتماسدائما

الرحلة.إلىالخروخ

رحلاتفيحملهاينبغىالتيالمعداتنوعيتوقف

فيهستتمالذيالموسممثل:كثيرةعواملعلىالكنو

المتاحوالحيز،المنشودةالمنطقةفىالسائدوالمناخ،الرحلة

الرحلة،تتطلبهاالتىالأخرىالمنقولاتوكمية،للحمولة

التخييم.انظر:.التخييممعداتعنالمزيدولمعرفة

الكنوزوارقسباق

ومن.والإثارةالتحديفرصالكنوزوارقيتئسباق

الطويلةالمسافاتسباقأ-:الأنواعالمتعددةالمنافساتبين

السباق3-،النهريةالمنحدراتسباق2-(،)الماراثون

.الشراعومحباقبالعصاالدفعسباق4-،السريع

الأنهار،فىيقام(.الماراثون)الطويلةالمسافاتسباق

طولهيتراوحمائيمجرىعبربسرعةالمتبارونفيهوينطلق

فيالأسرعبالوقتالفائزوتححدد.كم002وعشوةمابين

والنساءالرجالويتنافس.النهايةخطإلىالوصول

منفصلة.مسابقاتفيوالأطفا!

ن!االاسمبهذاو!مي.النهريةالمنحدراتسباق

وتشارك.السباقهذاعليهايجرىالتيالسريعةالمياهلطبيعة

.الكياكوزوارقالظهر،ذاتالكنوزوارقالسباقهذافى

النهاية.خطإلىقصيروقتفيبالوصولالفائزويتحدد

المياهسباقالنوية،المنحدراتمعباقمننوعانوهناك

علىالمضوبةالمياهسباقيعتمد.المتعرجوالسباقالمفهـطربة

المتعرجالسباقمميزاتأما.وقوتهومهارتهالمتسابقجلد

للمرورالمجدفبهايقومالتيالدقيقةالمناوراتفيفتتمثل

القوائممنمجموعةلينفيمامتعرجمسارفيالكنوبزورق

الماء.ممطحعلىمعلقة،البواباتتسمى

الأوليمبيةالألعابفعالياتأحدوهو.السريعالسباق

الساكنة.الأهوارأوالبحيراتمياهفيويقام.الصيفية
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اعائحةاانريةاطحدراتتولىرالنهريةالمنحدراتمياهفيالسباق

اجصل!5.اشوارثمحدليمرالحرهدويلدىاضحدياتيررياضة

.الحمرةوةوالقوالحلدم!!ميراقدراالتحديومرالموعهدا

متسابتبتبعةأأهمتساتحمانأرواحدمتسابة!فيهويشارك

005ماب!!طوأ!هيترار!مائيمجرىعلىبالتجديرو

منعاننو.الشراعوسباقبالعمودمالدفعسباق

أ!مود،باالدفعسباقففيالكنو.زوارتسباقاتأنواع

ثلاثةمال!بطوأسهيترارحابقائمالمركببدفيالمتسابقيقوم

خلاأ!ايتحركونبمناوراتالمتبارونويقومأمتار.وأربعة

تسمىطافيةعلاماتوحولالمائيالمجرىوأ!مفلأعلىإلى

وفةطشيجرىباششراعالكنوزوارلى!مباقأما.عوامات

تنافسية.فئاتبضع

تاريخيةنبذة

بهايساصرشانانتيارثاشومنال!صوزوارقتطورت

مناشوارثهدهصنعوافتمدأجحار.اعبر،أعاريبيوناالهنود

ثموتشكلتشدبكانتاكتيأضخمةاالأشجارجذوع

يصمنعونالأوائ!الشماليةأمري!صاهنودوكان.تجوث

البتولا-شعجرلحاءغالبا-الأشجارلحاءبتثبيتالكنوزوارث

كان!رالأشحار.اجدوعبتجويفأو،خشبيإطارإلى

بهاللتحركومثاليةملائمةالسريعةالحفيفةالزوارقهده

.والجداولوالأنهار،،الفسيحةالبحيراتداخل

الكنديالمكتشم!منكلقامأم673عامفي

أغرنسي،ا،ماركيهوحاكجولييهلويالأصلالفرنسي

الكنوزوارقمررورقفيالمسيسيبينهرعبربرحلة

اجمتول!.اشجرلحاءمنمصنوعة

الأوليمبية؟الألعاب،الأمريكيونالهنودأيضا:انظر

.زورق،البيروغ

،الحيوانعلىالتجاربانظر:.العلميةالتجربة

)إحراءالعلم(؟العلميةالمهمات)إنجارالفف!اءرحلات

اضحار!(.ا

يعدالعلماء،بعضيتبناهفلسفىمذهبالتجريبية

عنالإجابةالتجريبيونويحاول.للمعبرفةمصدرأهراالخبرة

المعلوماتبا!عتعمالوذلك،أ،سئلة1منممكرقدرأكبر

تعتمدالتيالنتائجويرفضون،الحواستطرصتالمجمعة

السياسية.السلطةأوأسدينيةاوالمعاليرالمجرد،أغهمااعلى

زيادةفيالخبرةاستخدامكيفيةحولأخجريبيوداويختلف

المعرفةبأنالقولإلىمنهممحموعةفتذهب،المعرفة

وأنه،معرفةكلمصدرهىالحواسطرية!عنالمكتسبة

خدمةإلىتهدفالتيالمشروعةالعلوممنالتحقة!يجب

الحسية.الحبرةأصريقالمجتمكن

الخبرةعلىيعتمدد!أنهفترى،ال!حرىالمجموعةأما

وإنماعنها،والدفاعالع!ومصحةلإثباتاضجريبواالحسية

خطأإثباتالتجربةمهمةأنيؤ!!دونصما.ياتأضظالنقد

بالتمييزلهميسمحمماصحتها،إثباتص!لدلآأسفرياتا

تجريبي.رحقيقيماهوب!!

بمامحدودةليعستالعلميةالمماقشةفإنأ!دأسكنتيجةو

الكثيربأنالتجريبيونهؤلاءويقول.فقصأمشاهدتهيم!ش

الإحساسيمكنلاعواملعلىتعتمدالعلميةياتالنف!إمن

الذرية.أضظريةامثلىلها،

الموسوعةفىملةذاتمقالات

حون،ا!كحور!،ركب،

!ستر!،خماارراترس،لمما!ار

يميدد،هيوململسعةا

شعخصعلىيطبق،قانونيإجراءأ؟عقوبةاقييد

العقد.لشروطأخلأوقانوناخرقأرخصأأتصر!مدن!

يفقدالقانونيالإجراءذاكأوأعقولةاهذهوبموجص

الخاصة.ممتلكاتهلعضأوالمكتسبةحقوقهبعضالضخص

سيارتهيقودالذيالشخصيتعرضقد،أ!أشاا!مبجلفعلى

رخصةلسحب،القانونيةالسرعةحدودتفولىبسرعة

شركةتفقدوقد.القيادةفيحقهيفقدوهحذامنه،القيادة

الرخصة.هذهامتيازاتالممتعمالأساءتإذارخصتها،

إجراءأو،قانونيبإجراءإلا،عادةأخجريداهذايتمولا

بعد.فيماالإداريالإجراءفيالمحكمةتنوأنعلى،إداري

بالتزاماتإيفائهفيشخص،يخفقعندماالتجريديجري

ماشخصعجزفإنما،عقدشروطضمن!!انتمعيسة

تطبقفلربما،التقسيطلويقمشتراةمعيارةثم!تسديدعن

ملكيتها.فيأحقيتهفيفقدالتجريد،عقوبةعليه

شخص.أوحركةأومنظمةأوللدمراتبةالتجسس

ترسلهاالجواسيسمنشبكةعلىالتجسصيعتمد

لجمعأ!دواأراضيإلىالأحرىوالمجموعاتالحكومات
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المعلوماتعلىللحصولالجواسيمه!ويسعى.المعلومات

الطابعذاتوالإنتاجيةوالعلميةوالسياسيةالعسكرية

لمناصرةأوبلدهمأجلمنالناسيتجسعر.المهمالسري

رغبتهم.دونالتجسسعلىالبعضيجبروقدما،قضية

خلاأ!امنيتلقونمنظماتضمنعادةالجوالمميصرويعمل

معينة.معلوماتبإرسالأوامر

المعلوماتجمعأساليبأحدالتجسسويعتبر

وتفسيربتقييمالاستخباراتوكالاتوتقومالاسعتخبارية

بعضمنأووباحثيها.عملائهامنالواردةالمعلومات

وتستخدم.الإلكترونيةالتنصتأجهزةمثلالاليةالأجهزة

وينتج،صناعيةوأقماراتجسسطائراتالحكوماتبعض

والعسكريينالسياسيينالقادةتفيدمعرفةالعمليةهذهعن

والدفاعية.الخارجيةالسياساتفي

والرقابة،الصناعيةالأقماربوساطةالتجسسأنومع

صورةأنإلاونجاحا،انتشاراالأمماليبأكثرهواللاسلكية

مازالت،الشعبيالأدبلهاروجالتيالمغامرالسريالعميل

خارجهذهالتجسسأعمالمثلوتتم.الناساهتماممحط

عرفوقد.الأخلاقيةللمبادئاعتبارأيوبدونالقانون

لتحقيقأسلوبلأييلجأونأنهمالعملاءبعضعن

والتهديد،والسرقةوالرشموةالابتزازذلكفىبمابمغاياتهم

كآلةأدواتهممنجزءاهذامعتبرينالعنفامشخداموحتى

المراقبة.وأجهزةالتصوير

.صغيرةمجموعاتفيأوفرادىالعملاءيعملوقد

يعيشفقدالاخرالبعضأما،مزيفةهويةبعضهمويستخدم

عمليةلإخفاءصحفيأوكدبلوماسيعاديبشكلويعمل

ما،لمنظمةتابعينأنالحماالعملاءيكونوقد.التجسس

التجسسبغرضللمنظمةينضمونقدأوبخيانتها،واقنعوا

عليها.

وأجضتهاالدولةحمايةمنهالهدفالمضاد.التجسس

وكالةوتسعى.المعاديةالقوىتجسسمنالامعتخبارية

ولاكتشاف،السريةالمعلوماتلمئسرقةالمضادالتجسس

الوكالةهذهمثلوتعمل.المنظماتداخلالجواسيسوجود

المعادين.الجواسيسواعتقالكشفعلى

تاريخاالمضادوالتجسمه!للتجسسأنمنالرغموعلى

العالميةالحربفيالاهتمامموضعأصبحاأنهماإلاطويلا،

.الباردةالحربفترةوخلال.أم549-أم939الثانية

ألفهاالتيالجا!موسيةرواياتبرزتالفشرةهذهوخلال

للاكاري،وجونفليمنجوإيان،جرينجراهاممث!طكتاب

ازدادالأدبيةالاعمالهذهوبسبب.ناجحاأدلاوأصبحت

التجسصر.لنشاطالفعليةبالممارسةالاهتمام

؟انحابراتبمالمركزيةالخابراتوكالةأيضا:انظر

العظمى.الخيانةبمالجاسوس

سريةتجاريةمعلوماتسرقةالصناعيالتجسس

منافسوهايستطيعحتىما،شركةتمتلكهاوحساسةخاصة

عدةالصناعيالتجسسيتخذوقدمنها.الاستفادة

والمواصفاتللصيغالمباشرةالسرقةذلكفيبما،أشكال

المراقبةومعداتوالتصميماتوالعمليات،الفنية

الموظفين.ابتزازأورشوةأو،المتطورةالإلكترونية

مجالفيالمناف!رأسرارسرقةممارسةتاريخيعودوربما

الفترةأوائلإلىنشاطاتهعلىالتجسعي!أو،التجاريالعمل

ولكن.والتجارةالتبادلعم!ياتفيهاالبشرعرفالتي

والتوسعالعشرينالقرنخلالالتقنيةفيالسريعالتطور

منذوالإلكترونياتالحواسيبتقنيةفيوالكبيرالمفاجئ

منجعلأم(459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

الحديثة.التجارةعالمفىأسامميةمشكلةالصناعيالتجسمه!

ابتزازأورشوةأساليبتشمل.التجسسأساليب

وتسجيل،مهمةمناصبيشغلونالذينالموظفين

فيالسريةالتنصتووضئأجهزة،الهاتفيةالمحادثات

المسموحغيرالنيلأووالتسلل.التنفيذيينالموظفينمكاتب

معينةبشركةالخاصةالختلفةالحاسوبأنظمةفيلملفاتبه

الصادرةالإلكترونيةالإشاراتومقاطعة،المباشرةوالسرقة

وفي.للتجسسأساليبتعدهذهكل،الحواسيبعن

وبسببالضرر.يقعالمعلوماتفيهاتفقدالتياللحظة

بسمعةيلحققدالذيالمتزايدوالضررالقانونتعقيدات

الجاصعوسمحاكمةالنادرمنفإنه،ذلكجراءمنالشركة

اتخذأوناجحةمحاكمةأجريتإذاوحتى.الصناعي

قدالذيالتعولض،يكونأنالمحتملمنفليس،مدنيعمل

قدالذي،العامالضرريممناسباالشركةعليهتحصل

بالتأمينالشركاتبعضوتقومالبعيد.المدىعلىبهايلحق

الصناعي.التجسحه!تهديدضد

مدربوناختصاصيونالصناعيينالجوامسيسومعظم

الأجهزةبوساطةالتنصتتقنياتمنكثيرعلى

يدفعمنإلىخدماتهماالخبراءبعضويقدم.الإلكترونية

فيأيفئاالمنظمةالجريمةجماعاتتشتركوقدأكثر.

فإنذلك،منالرغموعلى.الصناعيالتجسسعمليات

بسببليسبالشركاتيلحقالأضرارمنقدرأعظم

وأالمهملينالموظفينبسببوإنما،المدربينالجواسيس

ويبيعونحذر،دونيتحدثونالذينالمتذمرينأوالجشعين

عنيبحثونالذينأو،سريعةأرباحعلىللحصولالأسرار

تدفعالغالبوفيللبئ.المعلوماتبعرضأفضلوظيفة

الذينالاشمخاصعنللبحثالعملاءتجنيدلوكالاتمبالغ

تكونأنيمكنمعلوماتولديهموظائفهملتغييريسعون

لاالتيالمشكلاتأكثريشكلالموظفرضاوعدم.مهمة

تفاديها.يمكن
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أحأصابمهامهمالحوامسيص!يقوم،المجالاتبعضوفي

!سيلةعنيبحثقوهناككانفإذا.أجنبيةح!صمات

فقد،المنافسةعلىقدرةأكثرليصبحصناعتهأضحديث

لاعدماالحاسوببرمجياتاوالحاسوبأجهزةيسرق

إلىوبالإضافة.أحاديةابالوقشراؤهاالسهلمنيكون

أطتقدمةاأخربيةوااليالانيةالتقنياتمن!بيراقدرافإن،ذلك

كانوإذا،مدنيةشركاتتطورهاالإلكترونياتمجالفي

قدالحكوماتفإن،التقنياتلهذهيعس!تطية!هنالك

يوصرأنالناجعأصساعىاللتجسسويم!شتستخدمها.

التقنيةأ!مجافىإليهالتوص!تمماأحدث،الأجنبيةللدولة

تطبققدتقنيةعلىنظرةلإلقاءأغرصعةالهاويتيح،المدنية

العسكرية.المجالاتفيالمستقبلفي

ي!صنهـأ!-!أءا،أمحااص!!فىالصناعيأضجسص!اويؤثر

أصهـي!صامتا!أصساعيةاأ!أسدرافيحاصةبصورةحاداتأثيره

أ،قصى.1واكشرقروبا،زأر،الشمالية

اطتقدمةأضقنيةاأ!مجافيالأقطاراهذهبينأضنافص!وا

الأمناشركاتعددزادلذلكونتيجة.ومكثفجداكبير

أهميتها.وازدادتبسرعةفيهاالصماعي

هناك.الصناعيللتجسسالمضادةالإجراءات

الإل!ضرونىالمسح:تشملوهيومتنوعةكثيرةإجراءات

لاففالإدارةمجالىاجتماعاتلمكاتبالمنتظما

ويعد.الهاتفيةالمحادثاتاعتراضووسائلالتنصستأجؤة

أمراالهاتفيةالمحادثاتومقاطعةالتنصتأجهزةامشخدام

الأقطار.امنكثيرفىقانونىغير

بصورةأ!الاتصاوأجهزةالحواسيبمراقبةوتحرى

وقايةويم!ش.معروفةغيربصورةمنهاأضيلالمنعمستمرة

الإلكترونى.بثهامقاطعةضدوحمايتهاالحواسيب

الاتصالوسائلمنوغيرهاالحواسميبطرلقعنوالبث

رموزإلىالمعطياتتحويلعمليةعبرعادةيمرلعدعن

عامةاتصالخطوطشبكاتإلىإرسالهاقبل)الترميز(

إلىالمبثوثةالمعلوماتوتحويل.مأمونةوغيرمفتوحة

الحاسوبأوالهاتفإشعاراتبهاتحولعمليةهيرموز،

شعخصبوساطةإلا)قراءتها(فكهايمكنلاشكلإلى

الرموزهذهلفكمفتاحأوالصححيحةبالاجثزةمزود

المستخدمة.

منالمعلوماتعلىالحصولفيالشركاتتتحكمو

مثلخاصةترخيصأجهزةبا!متخدامالسريةالمجالات

بالرموز.إلاتفتحلاالتيالأبواباأوالذكيةالبطاقات

لديهتكونانبجب،الدخولالموظم!يستطهيعولكي

بقراءتهاالحاسوبليقومضيقصعيرشقفييدخلهابطاقة

آخرشكلوهناكالصحئ.الرمزتحملأنهامنوالتأكد

تركيبةعلىالموظف!فيهيضغطبالرموزالحمايةأشكالمن

إلاالأرقامتركيبةيعرفولا.البابأغتحالمرقمةالأزرارمن

.الدخوللهمالخولالموظفون

!عيرهمألحساسعلىموظفيهاتختارصاتاخشروبدأت

نواحىعنللكشفوضعت،نفسيةواختباراتالذاتية

الابتزازأو،الرشحوةلقبولعرضةالموظصتجعلىاشتيالضعف

مراقبةعملياتوتستخدم.الإحلاصعديمي!صنأنأو

ذلكأنمنالرغمعلى،حاتالشرمنكثيرفيالموظفين

الشخصية.السريةحقانتهاكمنالخاوفيثير

التجس!)التجس!المصاد(،انظر:المضاد.التجسس

انحابرات.

لحفظها،المادةمنالماءإزالةعديةبالتجميدالتجفدف

عمليةالعقاقيرشركاتتستعمل.اطستقبلفيالإستحدام

يستخدمهاكما.الأدويةمنكثيرفىأخحميدباالتجفيف

إعداداو،للعرضالحيوانعيناتالإعدادالأحياءاعلماء

الطريقةهذهوتستخدمبالمجهر.أ!دراسةالأعضاءاأجزاء

الأورأقولحفظ،والشراب،الطعامأنواعبعضلحفظ

الماء.يفسدهااكتيأغيمةا

أخرىطريقةأيعنبالتجميدأضجفيف!اويختلف

الشيءويوضع.تجففأنقبلتجمدالمادةلأن،للتجفيف

يأسحولحيث،مثلجةغرفةفيذلكبعدتجفيفهالمراد

عكسوعلىماء.بخارإلىثلجمناششىءهذافيماء

بالتجميدالتجفيفيسببلاللتجفيصالأحرىاالطرث

علىقدرتهمنيخفضولا،المجففانحتيءفىتقلصا

بالتجميدالتجفيفيعدأصسبباولهداأصسائل.افيالذوباد

وكل،والشاي،القهوةولحفظ،معينةعقاقيرلحفظمفيدا

بسرعة.ذوبانهايرادالتيالأشجاء

العمليةفيهاتغالتيالمنخفضةالحرارةدرجةوتؤدي

الأخرىالعقاقيرأجلومحاالأمصالتحتفظأنإلى

الأصلية.بخصائصها

بهذهمجففاطعاماوالمجندون،الجوالةيحملماوعادة

الحجم.وصغيرةخفيفةتكونالمنتجاتهذهلأن،الطريقة

نحوعلىتستخدملابالتجميدأ!جفيفاطريقةوأممن

الحيوانخلاياتجفيفمصاعبالأن،أ!هعامالحفظواسع

اقتصادية.غيرتجعلهاأخحميدباأخباتوا

المجففة.الأطعمة؟البن:أيضاانظر

)تطورالجديديالعصر)النعرية(،الأرض:نوا.التجلد

اصليستوسيي(.االحليديا!صرا

الجسميالمظهرفيالتحولهوالسصارىددىالدجلي

خلالالمنامحباتإحدىفيالسلامعليهبعيسىحلالذي
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عيسىاصطحبالموضوعةالأناجيلتقولوكما.حياته

ومكنهمالجبلإلىويوحناويعقوببطرسمعهالسلامعليه

تلمعوثيابه،كالشمسيشرقوجههوكانيروهأنمن

بهذاكنسيةلوحةالإيطاليالرسامرفائيلتركوقدكالنور.

أشهرمنأنهاالغربيينبعضيرىالتجلىعنوانهاالخصوص

.الفاتيكانجدرأنعلىمعلقةوهي.العالمفىاللوحات

رفائيل.:أيضاانظر

غلا!ن.بينكتابصفحاتتجميععمديةالكتبتجليد

يجعلهاكما،والتلفالتمزقمنالكتبيحميوالتجليد

مابينالتجليدأنواعوتتفاوت.الاستعمالوسهلةجذأبة

وتقوم.بالورقتجليدإلىالطيعيةبالجلودمتقنيدويتجليد

مازالبعضهاكانوإن،الكتبأغلببتجليدالانالالات

يدويا.يجلد

التجليديتم.العاديوالفاخر:نوعانالكتبوتجليد

وأالقماشأوبالورقالمغلفالمقوىالورقباستعمالالفاخر

تجليداالمجلدةالكتبوغالبية.الطبيعيالجلدأوالبلاستيك

.بالورقفقطمغلفةالشعبيةالإصداراتتسمىالتيعاديا

الاليالتجليد

عملياتثلاثخلالمنبالالاتالكتابتجليدشم

التغليف.3-التهيئة2-الصفحاتترتيبا-:هيرئيسية

للتجليدالأولىالخطواتفى.الصفحاتترتيب

هي:والخطواتمتتالغ،بشكلالكتابتوصصمفحات

الخياطة.4-التجميع3-باللصقالإضافة2-الطيأ-

يخرجإذ.صفحةبعدصفحةالكتبلاتطبع.الطي

.الكبيرةالورقيةالأفرخمنأكوامفىالمطبعةمنبعضها

أكثر،أومختلفتينصفحتينيضمفرخكلمنجانبوكل

هذهتتراوحالأعمالغالبوفى.الطبعتحتكتابمن

يتم.صفحة32أو16إلى8و4بينماالصفحات

يقومحيث.الورقطيالةإلىمطبوعفرخكلإدخال

وطيهبثنيهالمعدنيةوالأنصالالتسويةأسطواناتمنالعديد

.الصفحاتمنتظمة)أجزاء(ملازمشكلفيفيخرج

الصفحاتبعضإضافةوهيباللصق.الإضافة

إضافةتتمفقد.الأورأقبنبلصقهاخاصةطباعةالمطبوعة

تقومإذ.الكتابفيملزمةنهايةبعدأوقبلمنفصلةورقة

طرفعلىالغراءبوضعاللصقآلةباسمتعرفآلة

وألأولالداخليالهامشثنيةفىولصقهاالمضافةالصفحة

باليدالعملهذامثلويستكمل.الملزمةفيصفحةآخر

بينالإضافيةالصفحاتتوضعالكتببعضوفيأحيانا.

الأوراقكلتخاطالنهايةفيولكنغراء.بلاالصفحات

معا.الداخليةحوافهامن-والأصليةالمضافة-

بورقهاالغلافباطنغطاءيبلصقكذلكالآلةتقوم

كما،الكتابمنوالأخيرةالأولىالصفحاتإلىالسميك

يعدأنأحياناويحدث.الفاخرةالطبعاتفييحدث

وتخاطبذاتهاقائمةملازمصورةفيالغلافباطنسطحا

.الملازمبباقي

تجمئ!آلةفيالكتابملازمجمع!م.التجميع

منطويلصففيمنتظمبتسلسلالملازموتوضع

بالتقاطنقالمميرويقوم،التجميعالةطولعلىالصناديق

بترتيببعضابعضهافوقالصناديقمنتتساقطالتيالملازم

صغيرةسوداءبعلامةبالاستعانةالتدقيقويتم،تسلسلي

ملزمة.بكلالخلفيةالثنيحافةمنمعلوممكانفيتطبع

هذهانتظمتمضبوطا،ترتيبامرتبةالملازمكانتفإذا

استقامةاختلتإذاأما.مائلمستقيمخطفيالعلامات

ترتيبفىالتسلسللاختلالمؤشراذلككان،المائلالخط

وإصلاح،الالةلمحايقافالمراجعينأحديقوموعندئذ.الملازم

الخطأ.

رئيسيتين:طريقتينبإحدىالكتبخياطةتتم.الخياطة

الطريقتينكلتاوفي.الجانبيةوالخياطةسميثخياطة

وتمتاز.الصناعيةالأليافأوالقطنمنمتينةخيوطتستعمل

يساعدكاالغلافمؤخرةواستدارة،بالمتانةسميثخياطة

أمامفتوحا.يكونعندماالكتابصفحاتاستواءعلى

فتحعلىلاتساعدولكنهامتانةفأشدالجانبيةالخياطة

فىالجانبيةالخياطةاستعمالويكثر.بسهولةالكتاب

للتلف.التعرضدائمةالكتبمنوغيرهاالدراسيةالكتب

الإبرمنعددعلىالكتبلخياطةسميثآلةتحتوي

طياتحوأفمنالخيوطوتمريرشسدعلىتعمل،والمشابك

منمتصلةببعضبعضهاالملازمتثبيتيتموبذلك.الملازم

خياطةفيهتتمالذي،نفسهالوقتفيبمجموعةالخيوط

ملزمة.بكلالصفحات

كتابكلملازمتشبيكيتمالجانبيةالخياطةوفي

آلةوتقوم.التجميعآلةمنخروجهاعندبعضاببعضها

الخلفيةالحوافخلالمنجانبيةثقوببعملالخياطة

منقريبايكونللحوافالجانبيالتثقيبهذا.للملازم

العمودباسميعرفالذيالكتابمنالخلفىالجزء

أرففعلىيظهرالذيالجزءوهو-الظهرأو،الفقري

الأمامالصحئمنترتيبهافىالملازمخياطةوتتم-الكتب

.الثقوبخلالمنالخلفإلى

الكتبمنكثيرفييقلالخياطةعلىالاعتمادبدأ

الكتبمنالعظمىالغالبيةوأصبحتالفاخر.التجليدذات

لاتستعمل-الشعبيةالإصدارات-الورقيالتغليفذات

النموذجى.التجليدطريقةعلىالاعتمادسادبتاتا.الخياطة

حوافعندالملازممنالخلفيةالأجزأءبقصالةتقوموفيها
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يوصح.سمثبخياطةكتابتجليد

كتا!لتحليدئيسيةالالحطواتالرسما

على-!قوىبعلاد-!احراتجليدا

ا!رقافروحطيشمالدايةفي.الآلة

محموعاتو!يصمحاتش!صلفي

فيالملارموترت!ملارمتسحى

بعضهامعوتحاطصحيعتسلسل

وتتنىاظصايدزر.ال!ضا!ظهرم!ص،

مفاصلت!لىعلىالحانيرعلىأطراشه

بطانةتلصقتم،يعرهـلالتحدي!صيما

تعر!الملازمظوعلىمتينقماشس

الكتابيوصلالمهايةودياحسيوبر.با

الحارحي.سالعلال!

بعد.الأصقةبمادةتصليهاث!ا-أغقرياأعمودا-الطيات

فيوالمقؤى،الغلافبتثبيتمسفصلةأخرىأسةآتقومذلك

أ!رقياأخلافابلصهتالاأءمتقوأصتحعبيةاالإصداراتاكتب

التجليد.حافةعلى

فيصفحة08منأق!!الصفحاتعددي!ضنعندماو

بالغرزتجليدهايتما،الورقيالتغليفذاتالحشبمنأممثيرا

السرجي!.الغرزباسمتعرفالطرقهذهإحدى.السل!جة

المدلبةبحوافهالتتراكمالملازمإسقاطيتماالطريقةهدهوفي

وغرزهابتثقيبهافتقومالاأسةحافةعلىبعضفوقلعضها

السلكيةالغرزباسمتعرفأخرىوطريقة.سدصةبمشابك

تغرزثمبعضابعضهافووتجمئالملازميتماوفيهاابنيه

بأكمله.الكتابفيالسلكيةالدبابيس

أخ!صت!اأ-:هـهـاحلبأربعتمر.الكتابتهيئة

.توالتبص!اوالتحديبالتدوير4-أضشذيبا3-أضغريةا2-

منكثيراتجعلسميثدويقةالخياطةالتكسيح.

بإحداثالت!شسيعآلةفتقومظهرها،بطولتنتفخالكتب

لكللتعطيأ!ملب،امنقالبينبينالكافيالضغط

موحدا.سم!ساالكتبمنمجموعة

الكتبم!كثيريحتاجالتكسيحعملية.لعدالتغرية

بآلةالمرور-سميثطريقة-الخياطةبمرحلةمرتالتي

الخيوطثباتعلىتحافظل!صالفهرابتغريةلتقومالغراء،

.الملازمحوافوالتحام

الحلاقةشفرةحدةفيثتبمقصلةتقوم.التشذيب

الخاطة-غير-الثلاثةالجوان!منأخافرةاالأطرافبقص!

لل!ضاب.والأسف!!الأماميواالأعلىالجانبوهيأطملازم،

النهائي.حجمهاأسكتاباصفحاتتأخذأضشديباوبعد

وا-الصفحاتش!يةأسطح-أضنهلاثةاالجوانبزر!سثمةوتتما

بهتقوم،بالتذهيبيعرفبماا!تبالبعضالأع!االحانب

ذهبية.بقشرةالغطاءأوالتمويهويشمل،خاصةآلة

آلةبتنفيذهاتقومخطوات.والتبطينوالتحديبالتدوير

وثنىالملازمنهاياتعندأحضاباأضهربتدويرلداية،واحدة

وأكتفإلىمنهاكليتحولدحيثالخارحيةحوافها

علىالأكتافهذهوتساعداظهر.احانبيعلىمفص!

النهائي.للتغليفالخلفيالجزءداخلالظهرامشدارةاحتواء

الشاشأوالورقمنقطعةبلصة!ذأسكبعدالآلةوتقوم

أطواقلهاالكتببعض.الكتابظهرعلىالبطانةتسمى

العلياالأطرافعلىمزركشةحلياتشكلفيزينة

البطانةأطرافعلىتثبيتهاويتمالظهر،لاستدارةأصممفلىوا

دكتملالتيالكتبوأغلب.الكتابظهرعلىلصقهاقبل

بقطعةظهورهاتبطن،سميثبويقةالخياطةعلىتجليدها

سيوبر.باسمتعرفمت!تنسيرتمن

بخطواتالتجليدعمليةوتكتمل.الكتابتغليف

والتذهيبالدمغ2-الغلافإعدادأ-:تشم!!

التغليف.3-

بتوقيتمنفصلاالغلافإعداديتمعادة.الغلافإعداد

النهائى.التغليفيحينأنإلىالأخرىالعملياتمعيتزامن

آلية،مقصلةداخلإلىالمقوىالورقمنفروخإدخاليتم

هذهتوضعثم.للأغلفةالمطلوبةبالأحجامبقصهافتقوم

بقطعالآلةإمدادشمذلكبعد.الأغلفةإعدادآلةفيالقطع

الالةفتقوم.محدودةبمقاييسقصهاتمالتغليفموادمن

ويتم.الداخليسطحهاعلىأخراءامنبطبقةبمعسحها

فىسطحهاعلىفتسقط.الالةعلىأ!ياآالقطعهذهتحريك

ورقمنقطعةتتبعهما،المقوىالورقمنقطعتادمرةك!!

ذلكلعدبينهما.الفاصلالحيزتتوسطأوالظهر،بطانة

الورققطععلىالتغليف!موادلثنيتسويةأسطواناتتقوم

ولصقها.المقوى

وألدمغطرقعدةهناك.التذهيبأو-الكبسى-الدمغ

هذهوتشمل.الكتبأغلفةعلىوالزخارفالعناوينكبس

لرة!11

1121/111!-7--،مطويةملىمةانر"أأأأ

مئكإ--7

ا!ي!أ!أزإ

سميثمح!حمبهرحياطةحير!!هيو!ز

والتحدل!لر!أضدأئخقلاأتمأاأبرأممر!اأمملدمممكماأا-!!!
صلمير---بنقي-ء3!صممويه!-نجير*!يهرجميرمصر!ملىمة ءع؟-!!،*!مأ
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المعدنيةبالرقائقوالدمغوالتحبير،البارز،الكبص!الطرق

قبلطبعهتمقماشفيهايستعملأخرىوطريقة.الختلفة

التغليف.بهدفتقطعه

غلافه.إلىالكتاببضمللتغليفآلةتقوم.التغليف

زوائدوعلى،الغلافباطنعلىالغراح!منطبقةبمسحفتبدأ

نإالظهر،استدارةعلىالمثبتة-مميوبر-التبطينقماش

وتقومالغلافينبينالكتابجسمتضعث!ا.مستعملةكانت

عليهما.الداخليينالغطائينبضغط

منوللتأكدرطبا.مازالالغراءيكونالتغليفبعد

ضغطيتم،المقوىالغلافورقعلىالغلافباطنالتصات

كبسبالةكذلكوتعرفالفغط،آلةعلىالكتاب

ا!متدارةقربالكتابغلافبكب!ه!تقومفهي.المفاعل

وصلاتأومفاصلفتتشك!!،الغلافجانبيعلىالظهر

.فئالكتابعلىتساعدالمقوىالورقعلىغائرة

يدوياالكتبتجليد

وأالمحدودةللإصداراتيدوئاال!ضبتجليديتم

ماإذابالمتانةيدوياتجليدهايتمالتيالكتبوتمتاز.الخاصة

فييدخلمنهاوالكثيرآليا.تجليدهاتمالتيبتلكقورنت

التجليدوممارسةأغلفتها.لتميزالقيمةالفنيةالأعمالعداد

مقارنتهاعند،العاليةوالت!س!فةالشديدبالبطءتتسماليدوي

الآلي.بالتجليد

خلالعليهكانعماكثيرااليدويالتجليدشغيرلم

بتمريرالتجليدعامليقوم.الميلاديعشرالخامسالقرن

العمودلتشكيلالموادمنمادةمنجدائلأوخيوطعدة

وأالخيوطهذهإلىالمجمعةالملازموتخاط.للغلافالفقري

إلىبدورهاالجدائلأوالخيوطهذهتخاطثم،الجدائل

التجليدعامليقومثم.للغلافالمقوىالورققطعتي

ذلكبعدالظو.استدارةوأسفلأعلىالزينةأطواقبخياطة

وهيللتجليد،الختارةبالمادةالغلافقطعتيكساءيتم

دمغيتمذلكبعدالفاخر.الطبيعيالجلدمنتكونماكثيرا

.الغلافعلىالزخارفأوالكلمات

الإسلامية.الفنون؟التذهيب؟الكتابأيضا:ان!

التجمعات.كنيسةكئيسة،الإلهيةالتجمعات

حركةبعدتطورتالتيالنصرانيةالطوائفإحدىالإلهية

،الميلاديالعشرينالقرنبداياتخلالجرتإحياء

المتحدةبالولاياتأركنساسولايةفينظمتقدوكانت

.ام419عام

خطأ،فيهيكونأنيمكنلاالإنجيلأنالطائفةوتعتقد

وإلىذنوبهممنوتحريرهمالنصارىتواضعإلىتدعوكما

بوساطةالمقدسالعلاجوإلىالدنيا،هذهعنمعزولةحياة

والعقوبة،وعهدهالسلامعليهعيسىبعودةوتعتقد،الصلاة

لتزويدالكنيسةوتسعى.النجاةيجدلملمنالخالدة

المبدئيالماديالدليلويأتي.القدسبالروحالنصارى

يدرسهالمبلغةالشخصتحكلمعندماالحالةهذهلحدوث

بتغطسهمالجمعياتبهذهيرتبطونالذينتعميدويتم.قط

الرباني.العشاءطقسأداءعلىالكنيسةوتشرفالماء.فى

بنفسها.المحليةشؤونهاالإلهيةالتجمعاتكنائ!تدير

أنشطةعلىويشرف،سنتينكلالعامالمجلسويجتمع

العالم.أرجاءكلفيوالتربيةوالمنشورات،البعثات

منووفدالمعنيينالقساوسةكلمنالعامالمجلمه!ويتكون

.التجمعاتلهذهتابعةكنيسةكل

التحيد)وسائلالمجمدالغذاءانظر:.السريعالثجميد

(.السريعالتجاري

التصفيف،الاتصالاتانظر:.الضوئيالتجميع

(.الطباعيةالمادة)تحضيرالمجا!كهبمالضوئى

والأغنامالأبقارجمععدىتقومعمديةالماشيةثجميع

أستراليافيالكبيرةالمزارعفيالهامةالأنشطةمنكنشاط

تكونعندماعادةالحيواناتالرعاةويجيمونيوزيلندا.

وأ،للجراثيمقاتلةمحاليلفيبغمسهاتغسلأنإلىبحاجة

بحاجةالأغنامتكونعندماأوذبحها،أوبيعهايرادعندما

،وشاقطويلعملالماشيةجمعفعمليةشعرها.يقصلأن

أستراليا.غربشمالفىالضخمةالأبقارمزارعفيخاصة

الطائراتلاستعماليضطرونالمزارعأصحابمنفكثير

حيواناتهم.أماكنلتعيين،الخفيفة

بعضوفي-الرجالاختيارطريقةالإجباريالتجئيد

أيضاويسمى.الإلزاميةالعسكريةللخدمة-أضساءاالأحيان

التجنيديتم،وعادة،الوطنيةالخدمةأوالإلزاميالتجنيد

لمدةالمجندونفيخدم،الدراسةانتهاءبمجردالإجباري

منكثيرالممتخدمت.أعواموثلاثةواحدعامبينتتراوح

عدداولكن،الحربوقتفيالإجباريالتجنيدالدول

استغنتوقد.السلمفتراتأثناءامشخدمتهالدولمنقليلا

وبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتمثل،دولعنه

أخرىدولأأنكما.وباكستانوالهندونيوزيلنداوأ!متراليا

الخدمة.مددخفضتقدأوروبا،فيوخصوصا،كثيرة

الإجباريالتجنيدنظامالعربيةالبلدانبعضأدخلتوقد

العشرينالقرنأواخرفي

0002منلأكثرأوروبافيالإجباريالتجنيدعرف

العاملةالجيوشوروماالقديمةاليوناندعمتفقد.عام

العصوروفي.الحربزمنفيالرجالمنبالمجندين



التجنس!112

ضقاوصرنساإنجلتراشيالمدنمنكثيروضعت،الوسطى

تدريبأولبدأوقد.المدنهدهحمايةأجلمنمدربة

القرنفىسويسرافىواسعنطاقعلىإلزاميعسكري

جومشافوسالسويدملكوجند.الميلاديعثرالسادس

كما،الميلاديعشرالسالعالقرنفيالرجالأدولفوس

.الميلاديعشرأضامناأغرنافيالتجنيدنظامفرنسابدأت

أغرنسيةاالثورةأثناءشيضخمةجيوش!تجنيدتم

جمعسرحتأحضهار،أم81ء9178النابليونيةوالحروب

.السلامعودة

أدخلت،ثهـالميلاديالتاسعالقرنخمسينياتوفي

نخبةاختياريتمبمقتضاهود.المحدوالتجنيدمشروعبروسيا

لمدةالعسكريةالإحراءاتمبادئأضتعلمالمجندينمنقليلة

إدخالأعيدقدر.الاحتياطقواتإلىتنقلذلكوبعد،عام

لإعادةالأولىالمراح!!أثناءفيهتلربوساطةالنظاح!هذا

العشرين.القرنثالأثينياتمنتصففىالالمانيةالتسليح

فييةالنمساروالمجروروسيافرنسامنكلوتوسعت

الأولىأعاليةاالحرباندلاعمعاللإجباريالتجنيد

قوئاتقليدأنيايصاأبىصمسرتوأم(.أ-19189)4

أضجنيدامنفإبدأتعندماعيةاضصوأاالسم!صيةللخدمة

أضجنيدلاالتهديدوحت.أم619عامفيالإجباري

مسلحتمردفيأ!دخولاإلىالأيرلندلينمنالكثيرالإجباري

أيرلنداحمهوريةأصبحتأنومنذ.البريطاني11ضد

التجنيدنظامإدخالشيأبداتف!صلمافإنها،مستقلةدولة

الإلزامي.

أم(،أ-459)939أخانيةاالعالميةالحربوفي

الإحباريأشجسيدانظامالمتحارلةأسدولاكلامعتخدمت

المتحدةالمملكةكالت،أم579عاموفي.واسععةبصورة

وسرعان.الوطنيةالخدمةنظامعنتتخلىأوروبيةقوةأول

منالآخرينالأطلسياأ!شعماحلفأعضاءمعظماماخفض

.الإجباريالتجنيدخدمةومدةأعداد

فيالإجباريأضجنيداأصب!!،أم199عاموفي

للنظامبالنسبةأهميةذامايوماكانالذيرو!ميا،

القادرينالجنودمنكثيررفضوقد.رائجغير،الشيوعي

المجندونويخدم.الواجبلأداءالتقدمأصسلاحاحملعلى

وه!ا.أعوامثلاثةلمدةالبحريةوفي،عامينلمدةالجيحقفي

ا!متدعاؤهمويتمعشرةالسابعةسنفيأسماءهمايسجلون

واحد.بعامبعدها

قوية،عسكريةتقاليدوباكستانأ!ندامنولكل

الأقلالدولل!ش.الطوعيةالجيوشعلىتعتمدانول!صهما

آمميا،شرقجنوبفيالتيتلكوخصوصاا!متقرارا،

أواشلوفيالمجندي!.منكبيرةقواتعلىتعتمدمازالت

أكثرفيتنامجيشفيكان،العشرينالقرنمنالتسعينيات

فإن،وبالمثل.المجندينمنمعظمهمشخصمليونم!

مايقاربإلىعددهموصلالشماليةكورياقوات

000.026لديهاالجنوبيةوكوريامجند،000/078

مجند.

1091عاميبينالإجباريالتجنيدنيوزيلندامارلست

الحربفيالمتطوع!تعلىأسترالياواعتمدت.أم39.و

فىالإلزاميالتجنيدالدولتانوأدحلت.الأولىأمحالميةا

اكتفتأسترالياأنمنالرغمعلىالثانيةأحالميةاالحرب

إفريقيا.وشممالأوروبافيأطخدمةمتطهوع!تأبإرسا

الخمسينياتمعظمفيالإشامىأضجنيدانيوزيلنداالتزمت

عاممناعتباراوالغتهأسعشريناأتحردامنأصستينياتوا

فيإجباريعسكريتجنيدأستراليالدىوكان.م7391

مابينللاقتراعونظام،أم579و5191عاميل!تالفترة

.أم729و6491و9591و5791

المتحدةالولاياتفيالإجباريالتجنيدتاريخويعود

أم(.-783أ)775الأمريكيةالثورةبدءإلىالأمر!صية

كلبمعرفة(الطوارئ)جخدالمليشيارجالسح!يتماوكان

واستخدم.البريطانيينمحاربةأجلمنحدةعلىوألاية

(أمأ-861865)الأمريكيةالأهليةاالحر!شىالجانبان

القرنفيالرئيسيةالحروبأثناءفيالإجبارياأضحنجدا

الخدمةفيالناسلإلحاقالانتقائيأصظامزأصئا.العشرين

منوالعسبعينياتاسمتينياتفيشائعغيرأمراالعسكرية

التجنيدوألغي.الطويلةفيتنامحربأثناح!فيالعشرينالقرن

وضعتأم،819عاموفيأم.739عامفيال!جباري

الحكومةقررتماإذابها،الاممتعانةيمكناحتياطيةقائمة

.الحربأوقاتفيالإجباريالتحنيدنظامتعيدأن

فىممكنشيءأصغرإلىأرزراتاتفتتالتجئيس

خليطهووالمعمثتحلب،تفككهلايمكنحتىمستحلب

صعائلامتخللةجداصغيرةكرياتش!ص!!فيسائ!!فيهيمزج

وعندالماء.فيالزبددهنمنمستحلبمثلا،أطبنواآخر،

وحتى.القشدةمنطبقةتت!صدالزبددهنا!الفصا

منمرتفعضغطتحتاللبنيد!الانفصالهدالايحدث

إلىالكبيرةال!صياتيفتتوهذا.ضيقةثقوبخلال

.صغيرة

وإيوائهم،الجنود،إعدادفنالعسكريةالتجهيزات

لأغراضالمؤنوتوفيروصيانتها،بالمعداتوالإمداد

المسلحةالحديثةالجيوشتحتاج.أحسكريةاالعمليات

لتستطيعجبارةيةعس!تجهيزاتمعقدةومعداتبأسلحة

،المثالسبيلفعلىفيها.والاستمرارمعركةفيأسدخولا

ال!مريكيالجيعققوةإحمالينصفمنيقربماعلىكان



113أحمدبنعليالدجيبي،

توفيرأم(459أ-)939الثانيةالعالميةالحربفي

خطعلىكانالذيالاخرللنصفالعسكريةالتجهيزات

أربعةكلبينمنواحدعلىفكانالعدو.بمالمواجهة

صلةلهابمهاميقومأن،عسكريةفرقةايةفيرجال

.والإدارةالإمدادمثل،العسكريةبالتجهيزات

لإمدادخارقةجهودمنيبذلمامدىتصورويمكن

ذخيرةكمياتبمقارنةوذلك،والمعداتبالمؤنماجيش

-أ19)4الأولىالعالميةالحربفيإطلاقالاتمالتيالمدفعية

الأمريكيةالأهليةالحربفياطلقتالتيبتلكام(189

أشهرمنعاديشهرخلالففيأم(865-)1861

والفرنسيةالبريطانيةالقواتقامت،الأولىالعالميةالحرب

الجيشأطلقهاالتيالمدفعيةذخيرةضعفمنأكثربإطلاق

الأهلية.الحربطوالالاتحادي

واحدجانبسوىوالمعداتبالمؤنالإمداديمثلولا

ضرورةأيضافهناك،العسكريةالتجهيزاتمهمةمنفقط

الإقامةوتوفيرآخر،إلىمكانمنالعسكريةالقواتنقل

عنسجلاتحفظيجبكمالها.الطيةوالرعايةوالغذاء

المحاربة.القوى

ووحدةوالطيةوالهندسيةالكيميائيةالوحداتتقوم

والنقلوالإشمارةوالتموينوالإمداداتالحربيةالمعدات

فيالمقاتلةللوحداتاللازمةالعسكريةالتجهيزاتبتوفير

وسفنالبضائعنقلسفنفتقومالبحر،فىأماوالجو.البر

وناقلاتالألغامزرعوسفنالجليدوكعمماراتالمستشفيات

العسكريةوالمعداتالجندنقلوسفنالصيانةوسفنالوقود

الحربية.للسفنالدعمهذابتوفيرالسحبوزوارق

ويجلبصحيامفيد،التمارينمننوعالتجول

تقريبا،الأعماركلمنالناسملايينويمارسه.الاسترخاء

وأ،ساعاتبضعالتجوليستغرقوقد.العاممدارعلى

ذوي،المحنكينالمتجولينمنكثيرويجد.أسابيععدة

وفي،البريةالمناطقفىالتجولفيخاصةمتعةالخبرة

الناسمنالكثيريفضلولكن.والغابات،الطبيعيةالمحميات

.المدنأرصفةعلىحتىأو،المحليةالحدائقفيالتجول

المناسبالملبس،التجولأغلبفي،الناسويحتاج

،المبتدئونالمتجولونأما.المريحالحذاءذلكفيبما،للطقس

منأكثريستغرقألايجبالذيبالمشييبدأواأنفيجب

فييستمرواأنأمكنهم،تحملهمزادفكلماالنهار،وقت

يقومواأنيمكنهموأخيرا،النهار.وفي،الليلفيالتجول

أسابيع.أو،أيامعدةتستغرققدالتي،التخييمبتجولات

سلامته،ضمانعلىيحرصأن،المتجولعلىويجب

نأويجب،الأقلعلىالرفقاءأحدمعهدومايصطحببأن

تطرأقدالتيالمفاجئةالتغيراتلمواجهةالمتجولونيستعد

المهاراتيعرفواأنعليهميجبكما.الطقسعلى

بعضمعالجةيمكنهمحتى،الأوليةللإسعافاتالأساسية

ذلك.وغيرالجلد،بثور،مثل،الحالات

استخدامفيالمهارةلديهمتكونأنالضروريومن

طريقهمإلىيتعرفواأنيستطعواحتى،والبوصلة،الخريطة

المألوفة.كيرالمناطقفي

عليهيطلق،الشائعةالتجولاتأنواعمننوعوهناك

يحملحيثالظهر،علىالأمتعةحملمعالتجول

وأدواتالخيمةإلىبالإضافة،والملبسالطعامالمتجولون

يحملونالذينللمتجولن،ويمكن.ظهورهمعلىأخرى

فيالأياممنالعديديقضواأن،ظهورهمعلىالأمتعة

.الإمداداتعلىالحصولفيهايصعب،بعيدةمناطق

،الاستكشافعليهايطلقبالتجولخاصةلعبةهناك

عبرمحدد،مميرخطخلال،المتجولونيتنافسوفيها

المتنافسونيقوم،والبوصلةالخريطةوبمساعدة.الضواحي

السير،خططوالالمتناثرةالمراجعةنقاطمواقعبتحديد

المراجعة.نقاطجميعيجدشخصأولهوالفائز،ويكون

منبنوعينالمتجولينمنالكثيريتمتعالشتاء،وخلال

الفحواحي،عبرالتزلجهما،الضاحيةاختراقرياضات

الضواحي،عبرالتزلجممارسةوتتطلبالجليد.علىوالسير

علىبالتجولوذلك،الاحترافيةالتدريباتبعضأداء

يأفلايتطلبالجليد،علىالسيرأما.بالزلاجاتالجليد

انظر:جليد.قبقابالمتجولونفيهويرتديخاص،تدريب

التزلج.

التجولمنخاضانوعاأيضا،الجبالتسلقويعتبر

برنامجدراسةالمتجولينعلىويجبوالخطر.،الصعب

ويجب،التسلقيحاولواأنقبل،الجبالتسلقفيتدريب

.خبرةذومتسلقيصحبهمأندوما

منهابالمعلوماتالمتجولينتمدكثيرةمنظماتوهناك

المحلية.التجولونوادي،والمرشداتالكشافة

التخييم.:أيضاانظر

)كيصالتربة(،ا!رضتتغير)كيفالأرضانظر:.اوويئ

(.التربة)صيانةالطبيعيةالمواردصيانة(،التربةتتكون

الكريم.القرانانظر:الئجولد.

.الجوفنظر:ا.لبطناتجوي!

؟هـ،637-؟)أحمدبنعلي،التجيبي

الحرانيالتجيبىالحسنبناحمدبنعليأم(.-923

ومنطقى.وفيلسوفومفسرأصولىمالكىفقيه.الأندلسي



لفلتحاا411

إلىرحلث!ا.علمائهاعنوأخذبهاونشأ،بمراكشولد

ولقي،الحرامالم!بيتوحجله،ونشراللعلمطلباالمشرق

والصبر،الاحتمالصتيركانوناظرهم.أحلماءامنكثيرا

عنهأخذامحتغض!.مهمالنفسهيغضبالطئلأهادئ

الذي،الغبرينيالعباسأبو:منهمالعلماءمنكثيرالعلم

فيلهأشهر.ستةنحوفيالفاتحةتفسيرعليهتعلمنا:قال

.المنزلالقرآنفهمعلىالمقفلالبابمفتاحكتابالتفسير

.بحماةتوفي.الفرائضفيالوافىكتابوله

عدرأرخطر،دصدشترأأودودتينب!تاتحادالتحا!

،الحربأءحافيأضعاوداعلىالحلفأعضاءيتفق.مشترك

أسبأخاا:في.:قوعهلنعمحتملعدوهجومإحباطعلىأو

وذلكمضادبمحلف!قيامإلىيؤديحلف!أيقيامفإن

ألاحلافكانتوربما.القوىتوازنعلىللحفاظ

وإيطهاليا،فألمانيا،بمالأحيانبعضفيللحروبامشعدادات

قبلتحالفاتفاقيةعلىوقعت،المثالسبيلعلى،واليالان

التحالفيحص!وقد.أضانيةاالعالميةالحرباليابانييندخول

لدولواحد؟جانبفيتحار!دولبينالأحيانبعضفي

قامت،المثالممبيلعلى،الثانيةالعالميةالحربفيالحلفاء

هوأجومامه!احلفعلىوالمثال،المتحدةالأمبتأ!ميس

الأطلسي(.اشمالحلف)منظمةأضاتواحل!

العلاقاتآسيا،شرقجنوبحلفأيضا:انظر

الدولية.

تكونالتيالمثيراتإدىمصطبيشيرعتييالتح!

وأيدركهاأنمنأقلرمنيةفترةتستغرقأو،أضعف!

المثيراتاسم،المثيراتهذهمثلعلىويطلقالفرد.يحسها

مستوياتوتختلفالشعور(مستوى)تحتاللاوعيية

بلوالأزمنةالأشخاصباختلافوالإدراكالشعور

علماءويحاول.نفسهالواحدالشخصعندحتىوتختلف

تؤثرأنعتبيالتحتلمثيراتيمكنكانإذاماتحديدالنفص!

منالخبراءالحستفادوقداللاشعور.خلالمنالناسفي

الدعاية.محالفيعتبيالتحتمثيرات

أ!دماغاقاعفيموجودةصغيرةمنطقةا!دت

الجسملنشاطالعامالمستوىتنظيمفيرئيسيادوراتؤدي

تحتويساعد.الهاليوتلاموسأوالوطاءأيضاعليهاويطلق

أحدوهو،التلقائىالعصبيالجهازفيالتحكمعلىالمهاد

اللاإراديةالجسمعملإتينظمالذيالعصبيالجهازأجزاء

تحتيتحكمكذلك.القلبضرباتومعدلالتنفسمثل

الغددلجهازالرئيسيةالغدةالمسماهالنخاميةالغدةفيالمهاد

.للهورمونالمنتجةالصماء

الجسم،حرارةدرجةالمهادتحتمنمعينةأجزاءتنظم

الجنسيةوالدوافعوالتبولوالعطع!والجوعوالنوموالتنفس

هورموناتتنتجأخرىأجزاءوهناك.العاطفيةوالانفعالات

هذهتنتقلالإفرأز.عواملأوالإفرازهورموناتتسمى

الأماميالفصإلىمباشرةلتصلالدممجرىفيالهورمونات

إفرازفىتتحكمثمومن،النخاميةأطغدة(الأمامي)الجزء

النخاميةالغدةهورموناتوتؤثر،أضخاميةاالغدةهورمونات

الغددهذهوتفرزالصماء.الغددمنكبيرعددفيبدورها

الذيوالمعدلالجنسيةوالقوةالنموفيتؤثرالتيالهورمونات

حية.وأنسجةطاقةإلىأطعامابموجبهالجسمايحول

المطلقة()الهورموناتالإفرازهورموناتإلىوبالإضافة

والأوسيتوسين،الفازوبربيسينهورموناتالمهادتحتيتج

ويفرزهايخزنهاالهورموناتوهذه.والسوماتوستاتين

النخامية.للغدة(الخلفي)الحزءالخلفيالفص

مضادهورمو!باسمأيضاوالمعروفوالفازوبربيسين

الجسممنالمفقودالماءكميةتحفيضعلىيعملالإبالة،

الولادةعمليةالأومحيتوسينهورمونوينظما.أسولافي

السوماتومشاتينهورمونأما.الإناثلدىالحليبوإدرار

النمو.هورمونإفرازإبطاءعلىفيعمل

.الغدةالإجهاد،:أيضاانف!!

.م.(.ق1436-0914من)حكمالثالثئحتمس

تحتمسأباهتحتمسخلف.القديمةمصرملوكأشهرمن

الظل.فيأبقتهحتشبسوتالملكةأبيهزوجةوأممن،الثاني

بمحوالثالثتحتمسأمر،حتشبسوتالملكةماتتأنوبعد

والتماثيل.الاثار،مناسمها

بارعا.وإدارياللامعا،قائداالثالثأصئشتمس

وسوريا،،فلسطينفي،التخطيطالجيدةمعاركهوبفضل

لمصرالإمبراطوريةالحدوديوسعأناستطاعرئيسيبشكل

والأسرى،الضخمةالغنائمأتاحتوقد.كبيرةبدرجة

البناءلعملياتوالعمالةالوسائلحروبهمنالكثيرون

الكرنكلمعبدكبيرةبتوسعةقامفقدمصر.فيأ!اسسعةا

هيروغليفيةمدوناتتحملجدرانهومازالت.أضخما

فيعليها،الاستيلاءتمالتيلالمدن،طويلةوقوائم،لحروبه

جمعقالتيوالحيواناتللنباتاتوصوراوإفريقيا،امميا

معاركه.خلال

)أعمدة،الجرانيتمنمسلاتتحتمسأقاموقد

الآنوتعرفوهليوبولس.الكرنكفي(،ضخمةحجرية

مسلتيباسمهليوبولسفيأقامهما،اللتانالمسلتان

فيالتايمزنهرضفةعلىالانإحداهماوتقف!.كليوباترا

.نيويوركبمدينةباركلحشترالفيوالثانية،لندن

القديمة.مصرأيضا:انظر



511يثلتحدا

كبيرةحجريةكتللاستخراجطريقةالثحجير

لمشروعاتوإعدادهاالأرضمنمتكسرةأوومتماسكة

الأحجاراقتلاعيتمالأرضفىكبيرةحفرةوالمحجرالبناء.

المحاجرمناقتلاعهايتمالتيالأحجارأنواعومنمنها.

الرمليوالحجروالرخامالجيريوالحجروالجرانيتالبازلت

.وازوالأرد

وبعضها،الجبالجوأنبفيحفرهايتمالمحاجروبعض

م،03علىالمحجرعمقيزيدوقد.السطحعندفتحهيتم

اقتلاعويتم.ذلكأضعافإلىأحيانااتساعهيصلبينما

قي:الىبالاساليبالحجر

الأسلوب2-.والريشةالإمعفينأدمسلوب-أ

.بالآلاتالتخديدأسلوب3-.التفجيري

الصخورشقالممكنمن.والريشةالإسفينأسلوب

نحوعلىمتزايدضغطبتسليطناعمةخطوطامتدادعلى

.الصخرةسطحأجزاءكلعلىمتساووبشكلمستمر

إلىالصخرةتكسيرالضغطبهذابالاستعانةللعمالويمكن

قطعتالتيالصخورقطعوتدعى.وشكلحجمأي

البعدية.الأحجارمتوازيةبصورة

الذيالإسفينهيالمستخدمةالرئيسيةوالأدوات

منوقطعتانمعستويان،المتقابلينسطحيهبأنيتصف

جانبعلىدائرتانوهحاالريشتينباسمتعرفانالصلب

حفرهىالأولىوالخطوةالاخر.الجانبعلىومسطحتان

خطفيالصخورفىملمعشرةإلىتسعةقطرهاثقوب

فيمعاالثلاثةويوضع،ريشتينبينويوصإسمفين.مستقيم

بدفعالعماليقوم،الثقوبكلتمتكوعندما.ثقب

الصخرةوتحول.الصخرةلشقأسفلإلىوالريمقالأسسافين

أصغرقطعإلىبشقهايقومون،آخرينعمالإلىالمكسورة

اليدوية.بالأدواتأووالريشةالإسفينباستخدام

الكتلتكسيرفيعادةيستخدمالتفجير.أسلوب

التفجيراتاستخدامويفضل.الأرضمنواقتلاعهاالكبيرة

واسعنطاقعلىالمكسرةالأحجارتهشيمأريدماإذاالقوية

الحصولأريدإذاأما.الإسمنتوصنعالطرقرصففي

استخدامفيتمشكلها،فيانتظاماوأكثرأكبرأحجارعلى

يتمالحالتينكلتاوفىشعدتها.فياعتدالاأكثرتفجيرات

فيالمتفجرةوتو!إلمواد،الصلبةالكتلةفيثقوبإحداث

الكهربائي.الإحراقطريقعنتفجيرهاويتم،الثقوبهذه

منالصخورمنالأطنانمئاتتقتلعالأحيانبعضوفي

الحجم.هائلةالعددمحدودةقطعصورةفى،الأرض

المحاجرمعظمتستخدم.بالآلاتالتخديدأسلوب

الأولىالقطعلإحداثالتخديد،بعمليةتقومآلة،الكبيرة

صغيرامحركاالالةهذهوتشبه.قويةصخرةأسفلفى

علىمسارامتدادعلىوتتحرك.جانبيهعلىبإزميلينمزودا

ويق!.أسفلإلىبالإزميلينوتدفعالصخر،أعلى

لمسم03بينيتراوحعمقإلىتدريجياالصخرةالإزميلان

الإسفينبأسلوبأوبالنسفإماالصخرةتحطيمو!م.م3و

والريشة.

ضدوالتحديث.والحركةالتقدملعنيمصطدالتحدي!

والجدةالتغيرمعنىطياتهبينيحملكماوالجمودالثبات

،اليوموقديماتقليديايصيربالأمسحديثاكانفماوالنسبية

يعيم!فالمستقبلغدا.قديماسيصبجعاليومحديثهووما

عمليةخلالمنإلاالتحديثيتجلىولاالحاضر.أرضفي

التقليد.خلالمنلاوالابتكارالابتداع

والحديث.القديمفنقيضالعربيةاللغةفىالحديثأما

مثل:مصطلحاتاستعملتوقدالأشياء.منالجديدهو

الشيءوجعلوالحداثةوالاستحداثوالحديثالتحديث

يعنيقدفأولآ.ومميزةمتباينةعديدةامشعمالاتحديثا،

فالمرادالمعنىوبهذامعاصرةالأكثرأوالمعاصرالحديث

السائدةوالظواهرالأساليباستبدالحديثاالشيءبجعل

والحديثالتحديثويرتبط.حداثةأكثروظواهربأساليب

بينحالياالمتداولبالمعنىوالتقدميةوالمعاصرةبالتقدم

بأنهالتحديثالمنظرينبعضويعرف.والمثقفينالمفكرين

وثمة.البيئةعلىوسيطرتهالإنسانمعرفةأتساعنتاج

علىتترتبالتيالاثارمجموعةالتحديثيرىثانتعريف

علىالإنسانوسيطرة،الإنسانيةالمعرفةمنجديدتراكم

الحديث.العصرفيالطبيعة

معالتفاعلعلىالمجتمعقدرةيعنيهنافالتحديث

عرفكما.المعلوماتلهذهوالاستجابةالمتاحةالمعلومات

لنولكنالتغير،إحداثعلىالنسققدرةبأنهالتحديث

وإرادةعقليتدبرنتيجةبل،آليةعمليةالتغيرهذايكون

تحولعمليةالتحديثإنراربقولتعريفوهناك.بشرية

التحولهذاويصاحبالمعاصرةإلىالتقليديةالبدائيةمن

وتقسيم،المهنيالتخصصوأزدياد،المجتمعحجمفيتغير

مجالفىالنفعيةالعلاقاتتبادلعلىوالاعتمادالعمل

الاجتماعيةالعلاقاتشبكةوتعقدالتحضروازديادأكبر

بالسحر.الاعتقادوتلاشي

بالتن!يةترتبطالتحديثعمليةأنخامص!تعريفويرى

الاجتماعيالواقعتغييريعنيوقدوالاجتماعيةالاقتصادية

المحافظةمعالعصرمقتضياتمعيتمشىبماوألاقتصادي

الثقافية.الهويةعلى

إلىللتحديثالمتباينةالتعريفاتهذهنصنفأنولنا

نأإلىيشيرتحليليالأولفالمعنى،المعانيمنفئاتثلاث

خصائصتحقيقيقتضميحديثا،الشيءوجعلالتحديث

ثمومن،الاجتماعيالبناءفيمثاليةاجتماعيةوعمليات
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هذهتحقة!مابقدرحديثةبأنهاالمجتمعاتتوصف

بسعييرتبطفالتحديت.المتاليةأحملياتواالخصائص

.للكمالالإنسان

وقوعإلىويشيرتاريخيامعنىيعنيقدالثانيوالمعنى

عنتتميزالزمالىمنمعينةتاريخيةفتراتفيالحدث

المرحلةوتتميزالجديدةبخصائصهاالسابقةالمراحل

القولهذايعنيولاالعلموازدهارالرأسماليةبنموالمعاصرة

فازدهار.خاطئتفسيرفهذا،الماضيالحاضرعنانفصال

فينشأتقدالخصائصهذهإنإذبالماضىيرتبطالحاضر

العصر.بروحالرؤيةهذهوترتبط.الماضيرحم

اسسياساتواالخططبمجموعةفيرتبطالثالثالمعنىأما

حياةنمطلتغييروالصفوةالساسةيحققهاالتيالواعية

المتقدمالمجتمعنمطإلىالمجتمإلتقليدينمطمنالمجتمع

اشائد.النمطلاعتبارهالناميةالدولقادةإليهينظروالذي

وك!!المجتمعاتك!!فيأضحديثاعمليةوتحدث

تفوقالمعاصرةفالتغيرات،متباينةبدرجاتوأممنالأزمنة

.حدوثوسرعةوكيفاكماالسابقةالتغيرات

ابتداءالمعاصرةالتحديثظاهرةالغربمارسوقد

فعصر،اللوثريالدينيالإصلاحفحركة،النهضةبعصر

والسيامميةالصناعيةوالتورتينالرأسماليةونموالتنوير

هذهالغربتجاوزوقدالعقلوقوةالعلمىبالمنهجوالاعتقاد

الحداثة.بعدمامرحلةإلىالمرحلة

ابتداءالعربيالعالمفىالتحديثبداياتظهرتوقد

عليمحمديدعلىمصرفيعصريةدولةتأسيسمن

عبدالعزيز،الملكيدعلىالثالثةالسعوديةالدولةوتأسيس

ولبنانإفريقياشمالبلدانفيالتحديثمظاهرظهرتوقد

التحديثحركةتشابهتولكنوالعراقوالسودانوسوريا

نإبلالتحديثيرفضلاالإسلامأنوالحقيقة.التغريبمع

فيالإسلامتعاليممنيتضممنانوما،والسنةالقرآن

كانبل.الجاهليةلمجتمعتحديثاكاناوالعبادأتالمعاملات

بينتناقضيوجدولا.التحديثأساسهوالإسلامظهور

منيمئالمسلمالإسلامولكن،والتحديثالإسلام

بهم.والاقتداءالأفعالفيبالفرنجةالتشبهبمعنىالتغريب

عمادهامنظمةعمليةبلسهلةليمستالتحديثوعملية

تحديثمنابتداءالمجالاتكلفيوتحدث،الإبداع

الحكومي،والأداءوالتعليمالإنتاجونظموأدواتالاقتصاد،

الفكربتحديثوانتهاء،والإعلاموالزراعةوالطب

وهناك.والعاداتوالعمارةوالفنوالسياسة،والأدب

:البلدانبعضفيالتحديثعمليةتعوقعديدةأسباب

والعرقيةالقبليةوالصراعاتالداخليةوالحروبالأميةأهمها

خصائصوللتحديث.والخرافاتوالتقاليدالعاداتوجمود

خصائصتحددإذفيهايوجدالتيالزمانيةالحقبةتميز

التاريخفيقادمةفترةتسبقمحددةزمانيةبفترةالتحديث

خصائصنوجزأنويمكنسبقتهاأخرىفترةوتعقب

العاصمةبينالفرصتكافؤأ-:فىالمعاصرالتحديث

-2بالانتماءالوعيالمواطنينعنديولدوهذا،والأطراف

وتحقيقالمشاركةإلىالمواطنيندفعوأهميةبالمساواةالإيمان

-4بالتغيروالاعتقادالعلميالتفكيرمميطرة3-.العدالة

ينتميالتيالروابطأهميةظهور5-اجتماعيةقوةالمعرفة

-7والاقتصادالسياسةبينالربط6-المواطنإليها

الطبيعةأحترام8المجالاتكلفيالتقنيةازدهار

.التلوثمنأجيئةاعلىوالمحافظة

وعلمالاقتصادعلمفيالتحديثمنظريأشهرومن

رولمشووالتالامريكيالاقتصادي،والتنميةالاجتماع

إلىوللوصول.التحديثفينظريةوابت!-صاغالذي

بمراحليمرأنمجتمعكلعلىيتعينالتحديثمرحلة

مرحلة2-التقليديةالمرحلة-أ:هيعنهايحيدلاخمس

مرحلة4الانطلاقمرحلة3-أنملاقأطلاالتهيؤ

الضخم.الاستهلاكمرحلة5-النضج

بمالاجتماعيالتغير،التنميةبمالحداثة:أيضاانظر

التغريب.؟الثقافىالتخلفبمعلم،الاجتماع

المتنعالكربونانظر:.بالكربونالتاريحتحديد

(.المشعاممرلودلا)الأريح

وأنباتاستجابةهيالضوئيالتوقيتلحديد

تحعرضاللذينوالظلمةللضوءالنسبيالطولإلىحيوان

هجرةمثلأنشطةعلىالضوءفيالاختلافاتوتؤثرلهما.

الأشجار.أوراقوسقوطالطيور،

اليومنباتاتبمزمنيةدوراتثلاثإلىالنباتاتتنتمي

فترةلأقلللضوءتعرضهاحالةفيفقطتزهروهيالقصير

تحتاجوهى،الطويلاليومونباتات.يومكلالوقتمن

اليومونباتات.معينأدنىحدمنأطوليوميضوءفترة

.أطولأوأقصرضوئيةفتراتفيسواءتزهروهيالمحايد،

يبدوالطويلاليومونباتاتالقصير،اليوملنباتاتوبالنسبة

الضوءتأثيراتوتحدد.ايلأهميةغايةفيالظلمةفترةطول

النباتتعرض،أزرقخضابوهوالنباتى،الصبغعلى

للضوء.

الأراضى.مسحانظر:.الموقعتحديد

مذمومأمرإدىالخاطببهينبهأسدوبالتحدير

يأ،العامةالمرافقعلىالاعتداء:نقولأنمثلليجتنبه،

الأمرويسمى.العامةالمرافقعلىالاعتداءواحذرواتجنبوا

وللتحذير،منهمحذرال!جتنابه،إليهينبهالذيالمذموم
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منهالمحذريذكرأنالأولىعليها.يقاسصورأربع

يذكرأنالثانية.مذمومخلقفإنها،الخيانةنحو:ممردا،

صفةفإنه،الكذبالكذبنحو:مكررا،منهالمحذر

نحو:،عليهمعطوفامنهالمحذريذكرأنالثالثة.مذمومة

)إيا(دتاليامنهألمحذريذكرأنالرابعة.والخيالةالغدر

بالواو،معطوفاأو،التسرعإياكنحو:عطف،دون

منإياكنحو:بمن،مجروراأو،والتسرعإياكنحو:

وقد.تتسرعأنإياكنحو:مؤولا،مصدراأوالتسرع،

التأكيد،مسبيلعلىالرأبعةالحالةأمثلةفي)إيا(تكرر

.الإهمالإياكإياكنحو:

بفعلدائمامنصوبأنهمنهالمحذرإعرابوحكم

محذوفبفعلنصبمفردامنهالمحذركانفإن،محذوف

منهالمحذركانوإذا.الغدراحذرأوالغدر،نحو:جوازا،

محذوفبفعلنصب)إيا(دتالياأوعليهمعطوفاأومكررا

حمسب)إيا(لفظةمعالخطابكافوتتصرفوجوبا،

واياكن،والغضبإياكنحو:والعدد،النوعفيالخاطب

والتبر!.

وضعتهعالميإعلامىبرنامجالجوعمنالثحرر

لتحقيقوتتعاون.والزراعةللأغذيةالمتحدةالأممنظمة

معالدولمختلففيللمنظمةالوطنيةالفروعأهدافه

يجمعونفهم،الأخرىوالجمعيات،الدينيةالجمعيات

وتصرف.الفقيرةالدولفيالجوعلتخفيفالأموال

التيالمناطقإلىعاجلةمعوناتلتقديمالعادةفيالأموال

.بالمجاعاتتصاب

شكلنىالرسالةللإيصالوسيلةا!اباتثحرير

بالعملتتصللأسبابالخطاباتالناسيحرر.مكتوب

الأعمالرسائلتعد.شخصيةلأممبابوكذلكالرسمي

الخطاباتوتشمل.الخاصةالرسائلمنرسميةأكثرعموما

التظلم،وخطاباتللوظائفالتقديمطلباتالرسممية

تشملكما،خدماتأوسلعلبيعتروجالتيوالخطابات

ما.بموضوعإليهالمرسلتذكيرإلىتهدفالشالخطابات

أفرادبينالمتبادلةالخطاباتفتشملالشخصيةالخطاباتأما

الدعوةوبطاقاتالأصدقاء،بينتكونالتيتلكأو،الأسرة

الشكر.وخطابات

الذينالأشخاصبعضأنإلىالدراساتبعضوتشير

وأعد،مستقبلالأرجحعلىينتظرهم،الكتابةفنيتقنون

صياغةفىالمهارةتحدثأنويمكنلازما.ليسوهذا

لمسبيلفعلى،الشخصحياةفيكبيراتغييراالخطابات

،جيدةبصورةالمكتوب،لوظيفةالتقدمطلبفإن،المثال

نأيمكنكماعليها،الحصولفرصةمنيزيدأنشأنهمن

علاقةإقامةإلى،الصياغةجيدالشخصىالخطابيؤدي

متينة.صداقة

الجيدالخطابمميزات

وشاملاودقيقاواضحاالجيدالخطابيكونأنيتعين

إعدادنحوخطوةوأول.باللطفومتسماومختصرا

ثم،الرسالةفيذكرهفيترغبماتحديدهيجيد،خطاب

والقيامعنهاالتحدثتودالتيبالموضوعاتقائمةوضع

إلىأفكاركلترجمةالمثلىالكيفيةتحديدثمبترتيبها،

الكلماتلوضعمسودةكتابةالمفيدمنيكونقد.كلمات

سلامةمنللتأكدالمسودةإلىارجعوأخيرا.الورقعلى

بصياغةوقم،المعقدةالتراكيبذاتالطويلةالجملتركيب

فهمه.القارئعلىيسهلبأسلوبعبارةكل

،الخطابفيالواردةالتعابيركافةصحةمنتأكد

خطاباتبتحريريومياتقومالتجاريةالشركاتأنويلاحظ

مثلوتصبح،العسابقةخطاباتهافيأخطاءتصحيحلمجرد

المحررونتحرىماإذا،ضروريةغيرالإلحاقيةالخطاباتهذه

السابقة.خطاباتهمصياغةفيالدقة

إليهالمرسلأنمنيتأكدأنالخطابكاتبوعلى

ماكلعلىتحتويالرسالةوأنالخطابموضوععرف

واحدموضوعإغفالإنإذ،معرفتهفيإليهالمرسليرغب

الخطابمنالقصدكانوإذا.اللبسإلىيؤديأنشأنهمن

والوقت.والتاريخالمكانذكرفيجبموعد،تحديد

تزدحم،الأحيانمنكثيرففيفقط،قولهتريدماقل

غيروتفاصيل،مملةوتعابير،مطولةبعباراتالخطابات

فيمباشرةادخل.الخطابأثرإضعافإلىتؤديضرورية

وسلسة.وواضحةطبيعيةلغةمستعملاالخطابموضوع

وبوجهلغتها.عنأهميةتقللاالرسالةنبرةأنكما

التيالنقاطعلىوركزمؤدبا،ودياأسلوبكاجعل،عام

.الخطابقارئتهم

لخطاباءجزاأ

هى:أساسيةأجزاءستةمنالخطابيتكون

متن4-الاستهلال3-الداخليالعنوان2-الترويسة1-

التوقيع.6-الخاتمة5-الخطاب

علىالرسميةالخطاباتفىالترويسةتحتوي.الترويسة

أعلىفىالترويسةوتقع.والتاريخالخطابمحررعنوان

الأولالصطريبينألمسطر.ثلاثةمنعادةوتتكون،الخطاب

الثانيالسطرأما،الخطابكاتبفيهيقطنالذيالشارع

تحريرتاريخيظهربينما،البريديوالرمزالمنطقةاسمفيبين

لاالشخصيةالخطاباتومعظم.الثالثالسطرفيالخطاب

تاريختحدددائماولكنهاالخطابمرسلعنوانعلىتحتوي

.الخطابتحرير
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دمشة!

عصاا؟لأستاداعزيريحهاستهلال

حغ،أطها1هـرحمةعلىآاحسا،ما

.!الحطهااليمواقعهاتحتلروأصراءمتةمراشسمي!أحصاااهداتحكود
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اطاحلى.اادأ!اكه!ئج

.هـفي.اتلمحفأ.هـعدذ.احرددكتصج!!رقد.ا!اح!اااءأصأكح!اتيعد

!؟.!احد.سصمقدا!هضا!.هـأص!ىدفظ-س!!يركاعادةا

س؟اح-االمحلصالحاتمةحم!حتاميةتحية

ئجا!د،\!ا"اشكوقيرابمتوشيم
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يسةتروتحملأوراقبطبعالكبيرةالمؤسساتتقوم

كدلكهاتفها.رقماووعنوانهاالمؤ!سحةا!عماتتضمن،ثابتة

رأإدارتهأهبالخصاام!هـروظيفةأوالمممبعضهايشم!!

وعنواناسمالداخليالعنوانيبرز.الداخلىالعنوان

ي!ضب،الرسميةالخطالاتمرالعديدوفي،إليطالمرسل

فيإليهالمرس!اسمي!ضنألممطر.ثلاثةفيالداخليالعنوان

أحسطراوفي،الثانيالسطرفيالمتمارعوعنوانالأولالسطر

العنوانيشتم!!أنويجب.البريديالرمزتحريريتمأضالثا

وظيفتهعلىموظم!إلىالموجهةالخطاباتفيالداحلي

كاملة.والوظائفالأ!عماءكتابةتجبكما،المنشأةوا!حم

وجهعلىوهيعادةتستخدماختصاراتهنالكأرإلا

.الأستاذةا،معالي،سعادةالأستاذ،ا:الخصوص

التاريخأسفلالداخليالعنوانمنالأولاالحعطريوضع

يأشيالداخليالعنوانويكت!.الأقلعلىبسطرين

الخطاباتفيكتابتهأنح!تعلى،رسميخطاب

اختيارية.ت!صنالشخصية

يبدأأنيجب.التحيةأيضاعليهيطلقو.الاستهلال

الأقل.علىبحسطرينالداخليالعنوانأسفلالا!متهلال

بينتجمعالرسميةالحطاباتفيشميوعاايلاستهلال!توأحضر

وأفلانالأ!شاداحضرةتقوأ!حأنالأخير،ألاسمااواللف

وأمعروفغيرالخاطبكانوإذا.فلانشتورأ!دا3سعاد

بعبارةيستهلالخطابفإنأحتركة،مرسلاالخطا!صار

بالاسمفخاطبهمأصدقاؤكأما.الأستاذةاأوالألمشاذاسعادة

مأالعزيزةأختيأومحمدأخي:تقولكأدالثنيةأوالأول

الرسميالخطابفيالتحيةلعدفاصلةوا!ستخدم،أطهعبدا

الشخصي.الخطابأو

الرئييم.الخطا!موضوعويتضمن.الخطابمتن

سطرينبنحوال!!اتبةالالةعلىالمطبوعالحطابم!!يبدأ

واحدسومقدارهفراغيتركأنويجب.الامعتهلاأ!بعد

.وأخرىفقرةلين

فإن،بالقارئيرحبالاستهلالكانإذا.الخاتمة

يكونأنويجب.الخطابنهايةعندالقارئتودعالخاتمة

الرسمية.درجةفيمتناسبينوالحاتمةالاستهلالمنك!!

خاتمتهتكونالاستاذبسعادةيستهلالذيالخطاب

المتحدةكالولايات،البلدانلعضوفيلكما.الخلص

منا!مبة،الخلصأولكمانحلصمثلعباراتتعدالأمريكية

المكرمبعبارةالخطابا!مته!!إذاأما.للحطابكخاتمة
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وفاء.بكلتكونالخاتمةفإنالسيدةالمكرمةأوالأمشاذ

هيحقالكمالخلصأولكمالخلصتعبيرأنوالواقع

بالإنجليزية.الناطقةالدولمنوغيرهاأمريكافيالأنسب

استعمالالمناسبمنيكون،الرسميةغيرالخطاباتوفي

استهلتإذاأما.التمنياتأطيبأوالودخالصعبارة

معأولكمالخلصتكونالخاتمةفإنعزيزيبتعبيرالرسالة

أسفلسوينمسافةعلىالخاتمةوتوضع.التمنياتأحر

بفاصلة.وتنتهيالخطابمتن

تحتباليدويكتبالخطابمحرراسمهو.التوقيع

نأيجبالكاتبةالآلةعلىالمطوعةالخطاباتوفي.الخاتمة

وأأربعةمسافةعلىمطوعاالخطابمحرراسميكون

اليدبخطالتوقيعيتمأنعلى،الخاتمةأسفلأسطرخمسة

لقبهالخطابمحرريضيفأنويمكن.والاسمالخاتمةبين

محلالانسةكلمةحلتالبلدانبعضوفي.قوسينبن

اللقبهذاالنساءمنالعديدتففملحيثالسيدةكلمة

تضيفأنيمكن،للمرأةالاجتماعيةالحالةيكشفلالأنه

اسمهابعدقوسينبينالزوجا!ممالبلدانتلكفيالمرأة

محمد)السيدةوتحتهاعليمحمدتكتبكأن،القانونى

اللقببكتابةالشركاتبعضوتقوم.قوسينبينعلي(

كماللاسمالتاليالسطرفيالإدارةأوالرسالةلمحررالمهني

.الخطابمحرربامممأحياناالشركةاسميقرن

الشكل

ترتيببهايتمالتيالكيفيةعلىالخطابشكليتوقف

والشكلان.الصفحةفيللخطابالستةالأجزاء

الإكليشيهونصفالإكليشيههمابكثرةالمستخدمان

والخطاباتالرسميةالخطاباتفيالشكلينكلاويستخدم

السواء.علىالشخصية

والأسرعالأسهلالشكل.الإكليشيهالكاملالخطاب

منالإكليشيهالخطابأجزاءكلطباعةوتبدأ.الطباعةفي

جديدةفقرةعندصراغيتركولا.العربيةفيالأيمنالهامش

واحد.سومقدارهفرأغالفقراتويفصل

الكاملمنرسميةأقل.الإكلي!ثيهنمفالخطاب

.الخطابيمينأعلىفيالترويسةوتوضعالإكليشيه

وضعفيالخطابمحرروالمممالخاتمةمنويطحبم

الاخرىالخطابأجزاءكلوتبدأ.مإلترويسةرألممي

بدءعندفراغتركمعالعربيةفيالأيمنالهامشمن

للخطاببالنسبةالحالهووكما.جديدةفقرات

الخطابفيإضافىسطرالفقراتبينيفصلالإكليشيه،

الإكليشيه.نصف

العادةفيالداخليالعنوانيماثل.الظرفعنوا!

،الأحيانأغلبوفي.الظرفعلىيكتبالذيالعنوان

يكونأنويتعين.الوفوسطفىالعنوانهذايوضع

الرمزوضعيتعينكما.الأقلعلىأسطرثلاثةالعنوانطول

جنب.إلىجنباالمنطقةاسممعالأخيرالسوعلىالبريدي

الزاويةفيالخطابمحررعنوانيوضع،البلدانبعضوفي

كلبينفراغيتركلاوعادة.الظرفيسارعلىالعليا

الخارجي.أحنوانافيسطرين

الرسميةالخطابات

ذلكومع.الرسميةالخطاباتأنواعمنالعديدهناك

جيدةرسالةتحريرتحكمالتينفسهاالعامةالقواعدتنطق

الخطاباتالقسمهذاويوضح،الأشكالتلككافةعلى

الطلباتخطاباتأ-التاليةالنموذجيةالرسمية

خطابات4-البيعخطابات3-التظلمخطابات2-

المقترحاتبعضأيضاالقسمهذايتضمنكماالتذكير،

الرسمية.الخطاباتأغلبتحريرفيتساعدالتي

يبحثونأشخاصبتحريرهاويقوم.الطلباتخطابات

قسمين:منعادةالخطاباتهذهوتتألف.وظائفعن

تعريفإلىالشرحويعمد.الذاتيةوالسيرةالشرحرسالة

ذاتيةبسيرةمشفوعاويكونالوظيفةبطالبالعملصاحب

العملية.أوالأكاديميةللحياةملخصوهي

يرغبالتيالوظيفةالشرحرسالةمنالأولىالفقرةتبين

التاليةالفقرةوفيبها.معرفتهوكيفيةشغلهافيالطلبمقدم

تلكعلىالضوءالوظيفةطالبيلقىالشاليفنالفقرتينأو

بالوظيفة.وثيقااتصالآتتصلالتيالعلميةخلفيتهمنالأجزاء

منالعملأصحابالقانونيمنعالأقطاربعضوفي

بجنستتعلقالتيكتلك،الوظيفةلطالبمعينةأسئلةتوجيه

حالتهأوجنسيتهأوديانتهأوعرقهأوالوظيفةطالب

الطلبفيالمعلوماتهذهمثلتضمينيصبح.الاجتماعية

.فقرأتأرلغأوثلاثعلىالشرحيزيدألاويجباختياريا.

صاحبمنالطلبمقدميطلب،الخطابنهايةوعند

لإجراءموعداويحددرسالتهعلىيردأن،بأدبالع!ل

خطابيدمثيأنأيضاويمكن.الشخصيةالمقابلة

الرسالة.مضعمونمعالذاتيةالسيرةمعلوماتالطلب

ثلاثأوصفحففيمنعادةالطلبخطابيتكون

الطلبفإن،الشرحإلىبالنسبةالحالهووكما.صفحات

كماشغلها،فىالخطابمحرريرغبالتيالوظيفةيحدد

معتتناسبالتيوالعمليةالأكاديميةالخبراتيوضحأنه

الوظيفة.متطلبات

موجزةذاتيةسيرةكتابةالعملأصحابمعظمويفضل

الذاتيةالسيرةلأنوذلك،نفسهالطلبخطابفي

فيسهولةوأكثرإيجازاأكثريكونانالطلبوخطاب

.القراءة
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يرسلأن،الطلبمقدممنيتوقعالبلدانبعضوفي

خطابوهوالضخصية،المقابلةإجراءبعدمتابعةخطاب

لهالفرصةإتاحةعلىالعملصاحبفيهيشكرقصير

خلالالخطابهذامثلويرسل،الشخصيةالمقابلةلإجراء

هوالمتابعةخطابمنوالغرض.المقابلةإجراءمنيومين

شىيرعبمازالأطلبامقدمبأنالعم!!،صاحبطمأنة

الوظيفة.شعغل

نظرأغتبهد!تحريرهاويتم.التظلمخطابات

تجاهها.تصحيحيإجراءباتخاذوإقناعهمالمشكلةالقارئ

فيمقبولآيعدالرضاوعدمالأملخيبةعنالتعبيرأنومع

الأحامسيسإثارةاللائقغيرم!أنهإلا،الخطاباتهذهمثل

منمانعلاول!شاللاذعةوالسخريةكالغضبالعنيفة

نبرةتكونأنويمكنخطاباتعدةإرسالبعدإليهاللجوء

أ!قتافىتتسمأنيجبولكنها،وصارمةباردةالخطاب

علىالش!صىعرضينبغيواسذلك.والأدبباللطفنفسه

المعلوماتتضم!تمعوذأصك،الخطابملدايةواضحنحو

أ!سلةاداتاضواريخحاقرار،لاتخاذقارئيحتاجهاقدالتي

أصلبيم!شصماالملعاة،الشي!صاتأوالفواتيرمنوصور

.وأدببلطورالردالتماسثممحددإجراء

علىالردخطابيتسماأنيجبنفسهوبالقدر

مقدملشكرلستهلوأنوالأدبلاللطفالثمكوى

علىبناءالشكوىقبولتموإذا.خطابهعلىالشكوى

وبينالمشكلةحدوثعناعتذرفيها،المبينةالتبريرات

أطشكوىيكنلموإذادعالجتها،اتخاذهتزمعالذيالإجراء

ترفضتجعلكالتيالأسباببلباقةتشرحأنفعليكتبرير،

عنبالتعبيردائماالردوينتهي.المطلوببالإجراءالقيام

ودية.وبخاتمةالمستقبليةالتعاملاتحولإيجاليموقف

سلعةبشراءالقارئإقناعإلىتهدف.البيعخطابات

خطاباتبإرسالالأحيانبعضفيالشركاتوتقومما.

عدةوتتبعهافتتاحيبحطابتبدأ،متتالنحوعلىبيع

فإن،المتتاليةالخطاباتهدفكانوألا،متابعةخطابات

معينة.عناصرفيهاتتوافرأنيجبالبيعخطاباتكافة

رغبةفيهوتثيرالقارئانتباهتشدأنيجبالأولىفالفقرة

سؤالعلىاحتوتإذاالتأثيرهذالهاويكونالشراء.

بوقائعالتصريحتضمنتإذاأو،اليحديعلىينطوي

وأالسلعةالتاليةالفقراتوتصف.هائلدويلهايكون

نفعذاتتكونأنيمكنوكيف!الخطابموضوعالخدمة

عنبمعلوماتالقارئيزودالخطابأنتأكد.للقارئ

الفقرةأما.المعروضةالخدمةأوالسلعةوجودةخاصية

وجهعلىإقناعيتأثيرلهايكونأنفيحب،الأخيرة

منمحددارداتطلبأنعليكفإنولهذا،الخصوص

.القارئ

لهيكتبلاتجاريعملأيالتذكير.خطابات

وأالبضائعثمنالعملأصحابيتسلممالمالنجاح

بارممالتقومالشركاتفإن،وعليه.المبيعةالخدمات

منمستحقاتهاعلىالحصولبهدفتذكيرخطابات

يصاغأنعلىالفواتير،دفعفيتأخرواالذينالعملاء

الدفع،سرعةيؤمنأنشأنهمنبأسلوبأخذكيراخطاب

مثلنبرةتتسمأنويجب.العميلغضبيثيرأندون

المطالبةفيالدقةتوخيمعوالودبالتفهمالخطالصهذا

فىالتأخيرومدةالفاتورةمبلغتحديدإغفالوعدمبالدفع

الدفع.

متتالنحوعلىتذكيرخطاباتالشركاتبعضترسل

يكونماوعادة.البيعلخطاباتبالنسبةالشأنهوكما

العميلبتذكيريقومحيث،النبرةمعتدلالأولالخطاب

النبرةوتكون.بالدفعالتعاونمنهويطلبأسشحقةابالمبابغ

وفي.السابقالخطابمنحدةأكثرتالخطابايفي

الفاتورةهذهتسديدأنإلىأسشركةاتشيرالأحيانابعفر

وأخيراالائتمانيوضعهعلىالمحافظةفيأمحمي!!اسيساعد

التىبالإجراءاتوتفيدهبالتسديدالع!يلاكشرح!ةأسصتطا

شركةإلىكاللجوء،الدفععدمحالةفياتحاذهاتزمع

.محامإلىاللجوءأوديونتحصيل

الخطابيعالجعأنيفضل.الخطاباتصياغةتحسين

يسهلانشسأنهمنوهذاواحدا.موضوعاعادةالرسمي

الردبعدالمناسبالمل!فيالخطابوضعالقارئعلى

معموضوعمنأكثرمناقشةفيترغبكنتوإذا.عليه

.خطابمنأكثرإعدادالمستحسنفمن،نفسهالشخص

إشارةأستخدم،ر!عميخطابإعدادحالةشىر

الاختصارمنالمرجعيةالإشارةتت!صن.للخطابمرجعية

موضوعتصفقصيرةوعبارة،الموضوعويعني)مو(

العنوانأسفلمباشرةالمرجعيةالإشارةوتكتب.بالخماأ

مثلبعبارةرسالتكبدأتفإذا.الاستهلالوبعدالداخلي

حتمافإنكالجديد(،منتجكمتصميمفيعيب:)الموضوع

الوهلةمنرسالتكموضوعفهمعلىالقارئستساعد

بصعددأنتالتيالنقاطللقارئتوضحولكي.الأولى

نأيمكنفمثلا،.جانبيموضوعلايصكلنواناإثارتها

الأشخاصمنأكثرأولاثنينخطابكمنصورةتصل

الحالةهذهوفي.الخطاببموضوعإلمامهمدرجةتختلف!

خلفيةتقدمكأن،الخطابم!حزءاتعنونأنمنا!مباي!صن

الأشخاصأنوالواقع.خطابكنهايةعندالموضوععن

نأبإمكانهمالإضافيةالمعلوماتهذهيحتاجونينأتا

يجدالذيالوقتفى،نهايتهحتىسريعاالخطابيطالعوا

عنوانتحتالمهمةالحقائقبالموضوعالملمونالأشخاصفيه

.الخطاببدايةفيمثلاالبحثنتاج
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الشخصيةالخطابات

أسلوباالشخصيةالخطاباتفىعادةالناسيستخدم

ذلكعلىويترتب،الرسميةالخطاباتمنرسميةأقل

مقارنةالشخصميةالخطاباتلشكلأقلقواعدوجود

التيالقواعدبعضفهنالك،ذلكومع.الرسميةبالخطابات

عليها.الردأوالدعواتإرسالعندخصوصامراعاتهاتجب

كتابةأس!بعضتوضيحإلىالقسمهذاويهدف

وغيرهاالشكروخطابات.الرسميةوغيرالرسميةالدعوات

الشخصية.المكاتباتمن

فيالرسميةالدعواتتكتب.الرسميةالدعوات

لحضورالدعوةتبدأقد،المثالسبيلعلى.الغائبصيغة

يدعوانكمأمينوعثمانعلي)محمديليكمازواجحفل

ومعظم.(....محمدليلىابنتهمازواجحفللحضور

رسمية.أوراقفيبعضهايطبعبينماباليدتكتبالدعوات

،الدعوةصاحبالشخصاوالمجموعةباسمالدعوةتبدأ

المناسبة-نوعتحددأنفعليك.المناسبةوصفذلكيلىثم

ضع.ومكانهاووقتهاوتاريخها-حفلأو،زواجعشاء،

فيالتاريخواكتبالمتنأسفلمباشرةالرسميةالدعوةعنوان

الثانى.السطرفىالعنوانيكونأنعلىالأولالسطر

ويجدرهذاكليهما.أوالأرقامأوبالأحرفالتاريخويكتب

توقع.لاالرسميةالدعواتأنإلىنشيرأن

ممتنين)نكونأوالرد()رجاءعبارةاستخدامويجوز

منأليسرىالزاويةأسفلفيالردطلبويظهر(.بردكم

.الدعوةرقعة

وتكونباليد،عادةتكتب.الشخصيةالدعوات

عنوانيظهر.الرسميةالدعواتمنوداأكثرلهجتها

أولأالختصرغيرالتاريخويجيء،العلويالجزءفيالدعوة

التيالترحيبعبارةذلكيلي.الدعوةصاحباسمايليهثم

علىالشخصيةالدعوةمتنويشتمل،بفاصلةتنتهي

وفي.الرسميةالدعواتفيتظهرالتينفسهاالمعلومات

وموقعهاالدعوةاسمفيهايبينقائمةتعدالدعواتبعض

التالي:النحوعلىووقتها،وتاريخها

العروبةنهج71:الموقع

تونس-بنزرت

9991-يونيو92:ريخلتاا

مساء01إلىءمسا6:لوقتا

.(.18)439328-982406:تفلهاا

والتوقئ.بالخاتمةالرسميةغيرالدعوةوتنتهي

تشكرقصيرةخطاباتببساطةهىالشكر.مذكرات

يأأوعشاءدعوةتوجيهأوهديةتقديمعلىإليهالمرسل

مذكراتوتعبر.الأخرىالمجاملاتأشكالمنشكل

حسنعنتعبركما،إليهللمرسلالامتنانعنالشكر

المرسلالشخصالشكرمذكرةتعطىأنويجب.أخلاقه

ماوعادةشخصيا.معهيتحدثكاتبهابأنإحساسا،إليه

أوراقفىأوبطاقاتفيباليدالشكرمذكراتتكتب

خاصة.

خطاباتوتشمل.الأخرىالشخصيةالخطابات

وليس.والأقاربالأصدقاءبينالمتبادلةوالخطاباتالتعارف

نأذلك،الخطاباتهذهلكتابةمحددةقوأعدهنالك

بينوالخواطروالأفكارالأخبارتبادلهومنهاالغرض

.الأقاربأوالأصدقاء

للتعرف،فرصةللشبابالتعارفخطاباتتتيح

نأوالوأقع.خارجهأوالبلدداخلسنهممثلفيبأشخاص

أسماءتنشروالمجلاتوالهيئاتالمؤسساتمنالعديد

الأشخاصوهؤلاء.التعارففييرغبونالذينالأشخاص

ربمامتينةصداقةعلاقاتبينهموتنشأالرسائليتبادلون

باللقاء.تنتهى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فن،الخطالسلوكآداب

النحوالترقيم

التهجئة

الموضوعصرعنا

الجيدالخطابمميزات-ا

الخطابأجزاء-2

الحطابمق-دالترويسة-أ

الخاتمةهـ-الداخلىالعنوان-ب

لتوقيعا-والاستهلال-ج

لشكلا-3

الإكليشيهالكاملالخطا!-أ

الإكليشيهنصف!الخطاب-ب

الظرفعنوان-ج

الرسميةالخطابات-4

الطماتخطابات-أ

التظلمحطبات-!

البيعخطابات-خ

التذكيرحطابات-د

الخطالاتصياغ!تحسطيىهـ-

الشخميةالحطابات-5

الشكرمدكرات-جالرسميةالدعوات-أ

الشخصيةالحطابات-دالشحصيةالدعوات-!

لأخرىا

أسئلة

الحيد.الخطابح!حائصادكر

؟الاستهلالعبارةدهايةفياهسشعملةالترقيمعلامةما

الستة.الحطابأقساماذكر

الرسالة؟فيالترويسةتوضعأين
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ضدالسحطيثيرفعلالعصيانعلىالتحريص

ممعلأرروامنالعديدوتحاول.الشرعيةالحكوميةالسلطة

المسؤوأينانتقادحهتول!ش،بالقانونالعصيانعلىالتحريض

ت!!لهاالتيالتعبيرحريةمنجزءايعتبروأفعالهمالحكوميين

العصيانعلىأضحرلضاقوان!!فإنولذاالدمعاتير،منالعديد

المحرضةالاشهاكاتوتشم!السلما.أوقاتفيمقبولةغير

وأأص!طماتاالإنجليزياالعامالقانودفيالعصيانعلى

اعتراضعلىتشجعالتى،المسموعةاوالمقروءةالعبارات

العنم!.أرالفوضىتثيرأوالدمشور،أوالحكومة

إلىالمؤديةالتصريحاتتعاملالحربحالاتوفي

علىأضحريضامعاملة،الحربفىالانتصارمسارتعطيل

الخيانةنحوخطهوةالعصيانعلىالتحريضويعتبر.العصيان

اط!صتموف.االمباشرالعنف!إلىيهدفلاوأسكنه،العظمى

العظمى.الخيانةأيضا:انظر

أ!صآاآدأغااسورمنأضحريماسورة.!رةالدحريم،

.والستونالسادسةاكشريفالمصحروفيترتيبها.المدنية

منهت!تفيالتحريمتسميتهاحاءت.آيةعشرةاثنتاآياتهاعدد

.\:اضر!يرالكلأ!،اللهأحلماتحرملمالنبيأيهالا،!السورة

أسشؤوناتتناولالتيالمدليةالسورمنالتحريمسورة

،النبوةببيتتتعلقوأحكاماقضاياتعالجهناوهي،التشريعية

فيوذلك،أطاهراتاعثهولاللهرسولأزواحالمؤمنينوبأمهات

.السعيدةأ!لأسرةالأكملوالنموذح،المسلمالبيتتهيئةإطار

تحريمعنالحديثالبدءفيالكريمةالسورةشناولت

نفسهعلىالقبطيةماريةومملوكتهبريتهكل!!،ار!سول

تحريمبسببنزلتإنهاوقيلمعاشرتها،عنوامتناعه

عنيشف!رفيقا،لطيفالهأعتاباوجاء.العسلالرسول

نفسه،علىيضيهطأدكللايد،محمد،ورسولهلعبدهاللهعناية

!بيرجانبعلىأمراالسورةتناولتثما.لهاللهوسعهما

الزوجين،بينيكونالذيالسرإفشاءوهوألاالخطورةمن

ذلكعلىالمثلوضربت،الزوجيةالحياةيهددوالذي

،إياهوا!شكتمهاسرحفصةإلىأسرحينض!ل!هـ*،اللهبرسول

التحريم:حدلثا!أزواجهبعضإلىالنبيأسرهـاذ)،فأفشته

اكسبيزوحاتلبعضشعديدعتابالسورةهذهفيوجاء3.

تعالى:قولهفجاء،الغيرةشدةمنعليهتظاهرناللائي

مسلمات،منكنخيراأزواجايبدلهأنطلقكنإنربه!سى)

وأبكارا!ثيباتسائحاتعابداتتائبات،قانتات،مؤمنات

للزوجةمثل:مثل!تبضربالسورةوختصت.هالتصهـيمة

للهـوجةومث!!،الصالإلمؤمنالرج!!عصمةفيالكافرة

الكافر.الفاجرالرجلعصمةفيالمؤممة

أغرآناآيات)ترتبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

إلىالنسلتحسينعلميهدفعلم.الئسل،تحسين

الصفاتعلىبناءالوالدينباختيارالبشريالجنستحس!ت

نسلتحسينإلىالنسلتحسينعلماءيهدف.الموروثة

المتوسطفوقالذينالأشخاصبتشجيعالمستقب!!أجيال

علمهذاويسمىأكثر.اطفالإنجابعلىوبدناعقلا

أيضاالنسلتحسينعلماءويقترح.الموجبالنسلتحسين

والبدنيةالعقليةمسشوياتهماتنخفضأسذيراالأشحاصراعلى

تحسينعلميسمىماوهذاأقلأطفالإنجابسصأاطتوع!

السلبى.النسل

بوجودمتناهيةبدقةالتنبؤعنعاجزينأ!لماءاومازال

ولكنهم.البدنيةواللياقةالذكاءمث!!مطلوبةصفات

العضويةالشذوذاتبعضتوارثتعرفيستطهيعون

فيالأصحاءالأشخاصتعرفيمكنهماحما.والعقلية

فيمعينةلأمراضقابليةيحملونوأش!ضهمأنفسهما

علىالدماختباريكشففقد.ا!لورثةانظر:مورثاتهم.

تسببالتيهىمعيبةخفيةمورثةجودرعن،أ!المثاسبيا!

منيحذرونالنسلتحسينوعلماءالمنجلى.الدمفقر

بعضلأن،المعيبةالمورثةهذهيحملانشخص!تزواخ

الأمراصبعضوفى.بالمرضيصابقداششج!تأبناء

والداهميحملهيأتاالعيبالأبناءعلىيظهرالوراثية

فقط.

بحثمعالظهورفيالنسلتحس!تعلماءلعف!وبدأ

منالثمانينياتفيجالتونفرانسيسالسيرالإنجليزيالعال!ا

العبقريةالأولالرئيسىكتابهففيعشر.أضاسعاالقرن

تزوجإذاأنهفكرةجالتونقدم،أم986عامالوراثية

جنسافإنثرياتنعساءمنخاصةقدراتوذوأ!رجا

قبولآيلقلمالنسلتحسينعلموأممن!مينئ.موهوبا

تدخلالنسلتحسينعلمأنيعتقدونشالكثيرونواسسعا.

ويخاف.المتسلطةالحكوماتوتستغله،الطبيعةفيكبير

حقوقايزيلسوفالنسللتحس!تبرنامجاأنمنآخرود

أزواجهم،اختيارفيالناسحقمثلأساسيةبشرية

ويعارض.النسلفىالتحكماستعمال!!عاءةويخشون

دينية.معتقداتبسببالنسلتحس!تالكثيرون

منكثيراأنيعتقدونالغربفيأصعلماءابعضلكن

فائدةذاتتكونأنيمكنالنسلتحس!تهند!عةمنتجات

بالتوسعمطالبينالعلماءهؤلاءويجادل.للإنسانيةعظيمة

وإقامةالنسلتحسينكجراحة،النسلتحس!تبرامبهرفي

فرصةالنساءولإعطاءالبحثبغرض-المنويللسائ!بنوك

أجدهن.لموااطناسبةالمورثاتاختيار

الوراثة،علىفقطالإنسانيةالصمفاتتحسينيعتمد

البيئةبتغييرالجنسوتحسينوالتعليما.المحسنةالبيئةوعلى

البشرية.الرفاهيةتعزيزعلميسمى
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لاستيلادا

لبيئةا

ثرلتكاا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

درانسيسالسير،حالتور

تةلوراا

علم،تةالورا

إدىمصطبيرمزالزراعيةالأراضيتحصيص

تزيدلاوويلز،إنجلترافيللزراعةمهيأةالأرضمنقما

بشكلتشيروهي.الهكتاراتمن20.2علىمساحتها

الخضارأصاسايزرعحيث،البساتينتحصيصإلىعام

.،أمنأقلالبساتينتلكمعظممساحةوتبلغ.والفواكه

للمزارعين.وتؤجرالهكتارمن

تلكمنالمليوننصفمنيقربماوويلز،إنجلتراوفي

تقوم.الأرضمنهكتار000742وتغطي،البساتين

يقومكما،ا!لأراضيتلكمعظمبمنحالمحليةالسلطات

،القانونوبحكم.للمستأجرينالقطعبعضبتأجيرالملاك

الحصصهذهمثلتقدمأنالمحليةالسلطاتعلىيجبفإنه

محليين.ناخبينمن!شةبطلبهاقامإذاالأراضيمن

تستخدمهنظامالاستهلاكيةالموادتحصيص

أفرادعلىوالشحيحةالنادرةالسلعتوزيعلتقننالحكومة

تستخدمهالسلعتحصيصفيالنظاموهذاالمجتف.

المثالسبيلفعلى.والأزماتالحروبأثناءالحكومات

التيالسلعإنتاجفيالحروبأثناءمنهمكةالشعوبتكون

إنتاجفيانخفاضذلكعلىفيترتب،الحربيالمجهودتؤأزر

الماليةالمواردفيللنقصنتيجة،العاديةالاستهلاكيةالسلع

،كماالحربىالإنتاجإلىتحولتالتيالعاملةالأيديوفي

بمتطلباتالوفاءعنالمصانععجزأيضاذلكعلىيترتب

الامشهلاكية.السلعمنالناس

السلعتلكمنالمزيدشراءعلىالناسيقبلوحين

زيادةوهوالتفخمظهورذلكعنينتجأصلا،النادرة

عنالمعرو!ه!لنقصالسلعألعمعارارتفاعفيملحوظة

التضخمكئجماحفىالحكومةتفلحوقد.الطلب

أسعارتحددبأنوذلكالأسعارفىالتحكمنظامبامشخدام

السلعتحديدنظامخلالومن.الحكومةتنتجهاالتيالسلع

العادلالتوزيعتضمنأنالحكومةتستطيعالمستهلكة

نوعانويوجدجميعا.الناسعلىوالشحيحةالنادرةللسلع

نظامهماالمستهلكةأصعملعاتحصيصلنظامشائعان

السلعة.سعرتحديدونظامللسلعةالنوعيالتحصيص

سلعةل!ول)قسائم(بطاقاتفيهتستخدمالنوعيفالنظام

تشتريبطاقاتعدةأسرةلكلوتمنح.الحكومةتحددها

ويدفعللبائعالبطاقةالشخصفيقدم،معينةبضائعبموجبها

عادةيستخدمالنظاموهذاشراءها،يريدالتيالسلعةثمن

فىقليلاتختلفالتيالشحيحةالمنتجاتعلىللسيطرة

السعرتحديدنظامأماوالسكر.الوقودمثلعروالصالنوع

فيتختلفالتىللبضائعبالنسبةفيستخدم،للسلعة

كاللحوموالسعر،النوعفيكبيرااختلافاأسعارها

تلكأنواعمننوعلكلسعرافتضئالحكومة،والملابس

خاصةبطاقاتسلعةلكلوتعين.البائعيتعداهالاالسلع

وأفردلكلمعينةحصةأومعيناقدرافيهاالحكومةتحدد

.أسرة

لوضعاللازمةالختلفةالمراحلكلتنفيذ،الصعبومن

هيئةتعيينيتطلبذلكلأن،السلعلتحصيصفعالبرنامج

لنظامتخضعالساإلتيلاختيارموسعةح!صمية

تحكمالتيوالضوابطالقوأنينولوضع،والتقنينالتحصيص

قوانينولسنالتنفيذ،موضعوتضعهاالأسعارعلىالسيوة

البطاقاتبموجبإلاالمحددةأصمملعابيعلمنعبشدةوتنفيذها

فيبيعهاوعدمأسرةأوفردلكلالخصصمةوالحصص

الناسلأنالسوداءالسوقوتنشطالسوداء.السوق

الخاضعةالمعينةالسلعمنكبيرةكمياتشراءعلىيقبلون

سمحتالتيالكمياتمنأكثرالتح!حيصلنظام

منأكثرالسلممعراتلكفيويدفعونبشرائهاالحكومة

لها.المحددالسعر

اشتركام(9-45أ)939الثانيةالعالميةالحربوفي

نظاماتباععلىأجبرهامماالحربفيالدولمنكثير

لهذاوالمنتجاتالسيعمنالكثيرفأخضعتالتحصيص،

والسكروالقهوةوالبنالسياراتذلكفيبما،النظام

منمعينةأنواعتحصيصنظامالانوأصبح.والإطارات

عددفىوشائعامألوفاأمراطويلةلفتراتالمستهلكةالسلع

تحصيصأنكماولعمريلانكا.كالهندالناميةالبلدانمن

فيطبيعياأمراأصبحالغذاءذلكفىبماالاستهلاكيةالمواد

السلعتلكإنتاجلاتستطيعلأنها)سابقا(الشيوعيةأجلادا

لدىوليس،الناسبحاجاتيفىالذيالكافيبالقدر

منيمكنهاالذيالأجنبيالنقدالبلادتلكحكومات

الخارخ.مناستيرادها

الأسعار،فيالتحكمالسوداء،السوقأيضا:انظر

الثانية.العالميةالحرب

بوساطةالأمراضمنالجسمحمايةعمليةالثحصين

مواديصنعالجسميجعلفاللقاح.والأمصالاللقاحات

الامصالأما.المرضتقاومالتىالمضادةبالأجسامتعرف

الدمإلىمضادةأجسامبإضافةوذلك،بالمناعةالجسمفتزود

.مباشرة

يستلزمنشطتحصين:التحصينمننوعانيوجد

.الأمصالفيهتستعملخاملوتحصين،اللقاحاستعمال
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فيواحدةلقاحجرعة

حمايةتعطيالطفولة

مدىالأمراضصد

.الحياة

للتلقيح،آخرمصطلحالنشط)التمنيع(التحصين

الجسمفيالمناعةتحفيزشأنهامنموادعلىاللقاحويحتوي

الأجساموهذه.معينمعدلمرضمضادةأجساملإنتاج

المسببالحىبال!صائ!أصيبماإذاالشخصتحميالمضادة

.للمرض

إفرازفيللبدءتكفيقويةمادةعلىاللقاحويحتوي

المرضتسببالتيبالقوةليستولكنها،المضادةالأجسام

للمرضالمسببةالبكتيرياعلىتحتوياللقاحاتومعظمفعلا.

الجراثيماعلىالآخربعضهاويحتوي.ميتةفيروساتأو

وتعرف.المرضتسببلاحتىضعيفةحالةفيولكن،الحية

تفرزهاسموممنتصنعحيث،الذوفاناتباسماللقاحات

كيميائياالسمومهذهوتعالج.للمرضالمسببةالكائنات

بعضزالتوما.المرضتسببأندونالمناعةتعطيبحيث

المسببةالكائناتإفرازاتأوأجزاءمنتصنعاللقاحات

حيةكائناتمنأخرىلقاحاتمجموعةوتتكون.للمرض

المناعةتعطيالكائناتوهذه.المرضتسببالتيتلكتشابه

.الأمراضتسببلاولكنها

العديدلمقاومةلاستخدامهالنشطالتحصينتطويروتم

والحصبةوالخناقوالكوليراالطاعونبينهامنالأمراضمن

وألالتهابالعاديةوالحصبةوالإنفلونزا)الحميراء(الألمانية

الأطفالوشللالرئويوالالتهابوالنكافالسحائي

والحمىالديكيوالسعالوالكزاز(الكلب)داءوالسعار

الجسم،فىاللقاحاتمعظمتحقنأنويجبالصفراء.

الفم.طريقعنتناولهيم!شالأطفالشلللقاحولكن

.للأطفالالمطلوبالتحصين

للقاحالسنا

شلل"الديكىوالسعالوالكرارالحاقشفرالى

الأطمالا

شلل،الديكيوالسعالوالكزازاطماقأسهر4

.الأطمال

الديكى.والسعالوالكزارالحاقأشهر6

،!والمكادوالحصبةالألمانيةالحصبةشهرا61

للسعالمستمطةوجرعةوالكرازالخاقشهرا18

.الأطفاللشللمشمطةوحرعهالديكي

!!والكزارللح!اقممشطةجرعةدسوات-46

.والكزارللح!اقمنشط!جرعةذلكلعدسوات01كل

مىواحدةحرعة!ىماتعصعادةارريكياوالسعالا!صارواالحاقلقاحات

المم.طريقع!الأطمالاشللصدلقايعطى.اغاح

.واحدةحرعة!يئعطىماعادةوالكا!والحصةالألمالمجةاالحصمةلقاحات

وال!سرارالحماقللمالع!!-
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ضدحمايةاللقاحاتبعضمنواحدةجرعةوتعطى

عدةبعفاللقاحاتتتطلببينما،الحياةمدىالعدوى

فتراتعلىذلكبعدتدعمثم،المناعةلتكوينجرعات

منللحمايةواحدلقاحويعطى.منشطةبجرعاتمنتظمة

تبدأاللقاحاتومعظم.والنكافالألمانيةوالحصبةالحصبة

تناوله.منأممبوعينحواليبعدللشخصالمناعةإعطاءفي

ولكنهاعليها،الاعتمادويمكن،مأمونةواللقاحات

تحدثلافقدالمثالسبيلوعلى.الكفاءةكاملةليعست

وفي.باللقاححقنهمتملمن%ا.إلىتصلبنسبةالمناعة

ولقاح.ضارةفعلردودإلىاللقاحاتتؤديالأحيانبعض

الأطفالشللإلىيؤديقد،المثالممبيلعلىالأطفالشلل

مليون72.لكلواحدإلىتصلنسبةفيذلكويحدث

تحصينهم.يتمشخص

الجسم.داخلالمصلحقنهو.الإيجابيالتحصين

شخصفيتشكيلهاتممضادةأجسامعلىالمصملويحتوي

،العدوىمنفوريةحمايةيعطيماوغالبا.حيوانأوآخر

الأجساملأنفقط،لأشهريستمرالإيجابيالتحصينأنإلا

الأمصالهذهالأطباءويعطيتدريجيا.تتلالثىالمضادة

التهابمثللأمراضفعلاتعرضهمسبقالذينللأشخاص

اللقاحاتهذهوتعملوالكزاز.والكلبوالحصبةالكبد

إلىوبالإضافة.المر!ىهؤلاءتساعدحتىشديدببطء

الأشخاصلحمايةالأمصاليستخدمونالأطباءفإنذلك

لها.لقاحاتتطويريتملمالتيالأمراضمن

البريطانيالطيبأدخل.العامةوالصحةالتحصين

وقائياإجرأءباعتبارهام697عامفىاللقاحاتجنرإدوارد

المرضهذاعلىالجدريلقاحقضىوقد.الجدريمن

العشرين.القرنسبعينياتأواخربحلولالخيف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

واردإدجوناس،لكساجي.سى.بي

الأطفالشللالتطعيم

لمصلاالجدري

لمماعةاوارددإجر،

بروسلبر!أ،بينسا

تتصلالموقماأرواخإنيقولزعمالأرواحثحصدر

العالمفيمختلفةأشكالفيالاعتقادهذاويوجدبالأحياء،

تحضيرخرافةأما.البدائيةالعصورفىراسخةعقيدةوكان

.أم848عامفىالمتحدةالولاياتفيبدأتفقدالأروأح

وه!افوكسومارجريتكاثرينسمعتالسنةتلكفي

دقابنيويوركروشسشر،منبالقربهايدزفيلمنشقيقتان

.ماديمصدرلأيالدقهذاترجعاولمبيتهما.في

تتصلالكىالأصواتلتفسيرطريقةالشقيقتانوابتكرت

أدت.بالرسائللهماتبعثكانتأنهاظنتاالتي،بالروح

وجمعياتمستقلةكنائستكوينإلىهايدزفيلأحداث

.الأرواحتحضيرحولالافكارلدراسةفلسفية

منالخلوقاتانالأرواخمحضرويعتقد.ا!لعتقدات

يتوقفالموتعند.وروحونفسجسممنتتكونالبشر

لأنهاالوجودفيتمستمرالروحأنإلاالحياةعنالجسم

،الأرواحمحضرويرىماوحسب.النفسفيمحفوظة

بوفاةينتهيلاوالروحىالماديالعالمبينالاتصالفإن

،الموتبعدبأنهكذلكالأرواحمحضروويدعىالجسد.

كوكبخارجمستوياتعدةعبرتتحركالروحفإن

للأشرار)العقوبة(التطهيربينتتراوحوهذه.الأرض

الحالةهذهأثناءالأبد.إلىالعذابأنواعكلمنوالتحرر

ويتحركيتحسنأنالروحيالخلوقيستيمالأرضيةغير

الوجود.فىمرتبةأعلىإلى

،المغادرةالأرواحمعالاتصاليتملكي.الوسيط

تسمىمجموعاتفيأحيائاالأرواخمحضرويجتمع

مائدةأمامأشخاصعدةفيجلس،الأرواحتحفيرجلسة

غرففيالاجتماعاتهذهبعضتتم.أيديهموتتلامس

جيدا.مضاءةغرففييتمالاخروالبعفىمظلمةنصعف

يسمىأخرىوأحياناالوسيطعادةيسمىشخصويقوم

المجموعةالوسيطيساعد.المجموعةبقيادةالقناةأوالأداة

الاتصالفىترغبالذيالشخصعلىأفكارهاتركيزفي

روحأنالمفترضومن.ميتقريبأوصديقعادةوهوبه

أشياءبتحريكأوصوتيةبدقاتحضورهاعنتعلنالميت

يتقابلوقد.الوسيططريقعنالحديثأوالغرفةفي

معينةروحبينالاتصاليوجهلكىشخص،معالوسيط

الشخص.وهذا

مامعللاتصالمختلفةطرقاالوسطاءيستخدم

يتحدثونأنهمالوسطاءبعضيدعي.الموتىأرواحيسمونه

عنصدرتأصوائايفسرونأوالميتالشخصباسم

الأرواحكلماتينقلونالذينوالوسطاء.الروح

تسمىلوحةأوأويجالوحةمثلولممائلأحيانايستخدمون

يزعمونالمجسدونوالوسطاء.الرسائللتفسيربلانشيت

.ماديبشكلتظهرالروحجعلمقدورهمفىبأن

المفترضمنالروحجسدإظهاريدعونالذينوالوسطاء

علىالعزفأواللأشياءتحريكمنالروخيمكنونأنهم

فيللروحألمجسدونالوسطاءكثروقد.الموسيقيةالالات

إلىام009حوالطفيالأروا!محضرياجتماعات

إلاعادةيرىلاالاتصالمنالنوعهذاأنإلا.ام9ء.

الأرواخ.تحضيرمراكزفى

نأمنبالرغم.النصرانيوالدينالأرواخعضير

،الأرواحمحضريمإدعاءاتيختلفونالعلماءمنالكثير
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بأنويدعون،معتقداتهمعنيدافعونالمحضرينهؤلاءفإن

محضرويرى.علمياتأكدقدوالأحياءالموتىب!تالاتصال

أسسعلىتقوم،أصيلةعقيدةمعتقداتهمابأنالأرواح

التيالكناشعلىيترددونمنهموال!ضير.وفلسفيةخلقية

المحضرينبعضويعتبر.الروحيةللجمعياتتنتمي

نأإلا.أضصراليةاالتقاليدمعاتفاقفيأنفسهماالمتخصصين

إهـئيسيةاالتعاليماعلىتوافهتلاالنصرانيةالمذاهبمعظم

علىأخالم!باتتص!!الموتىأرواحأنمنالمحضرينلهؤلاء

.لأرضا

الغيبة.؟الشبحالظاهر؟الهيوليأيضا:انظر

الأجسامتجهيزف!المجهريةالعيئاتتحصير

يمكنفقصأالأجساممنوالقليلالمجهر.تحتلفحصها

هذاوكانتحضير.صحئدونبش!صلالمجهرتحتفحصها

المجهر.:انف!!.المجهريالفحصسابقايسمىالفحص

!جير،بش!!مصقوا،ت!صنأنيجبمثلا،،فلزيةفقطهعة

نشريتمربميتها.يةرؤاهم!صصتي!صنأنقب!!ومحفورة

بوساطةبرؤيتهايسصر!بش!صلرقيقةشرائحإلىالصكمخور

المجهرية.العيناتتحضيرتقنيات

أطاخاتشكلعلىإماالحيويةالموادالعلماءويحضر

وتصنع.مقاطعأو،كاملةشرائحأو،مهرومعةموادأو

عضويسائلأيأو،الدممنرقيقةبوصطبقةاللطاخات

الطبقةبتجفيفأغنيوناويقوم.مجهريةشريحةعلىاخر،

بعلمالمحتصونويحضر.مرئيةالخلاياتصبححتىوتلوينها،

أجلمنالخلايا"تحطيمبوساطة،المهروسةالموادالوراثة

الصبغي.ان!:وحجمها.الصبغياتعددرؤية

مجهريةعضوياتمنال!!املةالشرائحتحضيرويتم

شكلها،علىالمحافظةأجلمن،مثبتفيقتلهايتمكاملة

وفيالماء،إزالةعلىالكحولويعملتلوينها.يتمثمومن

جعلعلىالأرزخشبزيتأوالثوميعملنفسهالوقت

فيالأجسامبوضعالفخيونيقومثمومن.شفافةالأجسام

يغطونها،زجاجيةشريحةعلىكيميائيةمادةمنقطرة

زجاجى.بغطاء

علىوالنباتات،الحيواناتأنسجةالعلماءويدرسر

تجفيفوبعدملما..،.أيبلصممكهامقاطعشكل

بالشمع،إغراقهايتما،صلابةأكثروجعلهاالأنمسجة

تقويةهيالشمعووظيفةكتل.شكلعلىوتش!جلها

ووضعهامقاطعشط!علىتقطيعهايمكنحتى،الأنسجة

تثبيتيتمثم.المجهريالمقطع:انظر.مجهريمقطععلى

نفسهالوقتوفي،البيضبياضبوساطةشرائحعلىالمقطع

غطاء.تحتوحفظهاتلوينهايتمذلكوبعد.الشمعيذاب

تحيمفيالمستدقالملشراحيسمىجهازويستخدم

يقومحيث،الإلكترونىالمجهربوساطةتفحصالتيالعينات

فقط.ملم.،.2لحسمكهايبلغالتي،العيناتبتقطيع

الإلكترونىالشعاعأنلدرجة،رقيقةالعيناتوت!صن

يخترقها.للمجهر

الصفنودتحطم.سفينةفقدانأودمارالسفيئةلحطم

بعدتغرقأوبحريقالسفينةتتحطمفقد.محتلفةأسباب

بعضتحطمأسبابتعرفولا.أخرىبسفينةاصطدامها

السفن.

تحطممنعفيللمساعدةأمنيةأساليباستحدمت

لتساعد،الإلكترونيةالأعماقمست!صشفاتفيهابماالسفن

لجعلالذيالراداروكذلك،الغرقمنالسفنمنععلى

الرادار.؟الأعماقمقياسانظر:ليلا.أمناأكثرالملاحة

المعاهداتفيهابما،الدوليةالاتفاقياتشرعتوقد

المعاييرإلىإضافةالبحر،نىوالسلامةالأمانأخونيرالدوأصية

السفنالدوليةالجليدخفرهيئةوتحمىأطسفن.الأمنيةا

الجليدوجبالالجليدانجرافعنالمعلوماتبتوفير

المتحركة.

بتافيا،بمتيتانكأجر،،البحريالإنقاذ:أيضاانظر

السفينة.،السفينة

أهما

السنة

1833

18&2

1853

1854

1857

1858

9185

1863

1865

1867

1873

1878

1918

ء918

م898

المتحطمةلسفن

الكارثةسببالموتىالسفية

شمالثلحيلجبلالارتطام512ليكداأوفليديم

الأطلسي

إفريقياحموبفيلتحطما024لير!صهيدء

باسكتلمداالتحطم348ح!!آممطم

إنجلترا،ليمردولدىعرقت193هـأرسيتىم

حلاسحو

كولاب!تالممرفيغرقت224أميركاسترالم

ونيويورك

الأطلسىشمالفياحترقت05!أوستريام

بأيرلداتحطمت388!مو،م

فىأوكلاندساحلعدعرقت81!أورشيوسم

نيوريلمدا

المسيسيبيبسهرانمحرت653.1سلطاسةم

الأمريكيةاالمتحدةلالولايات

العربيةالهمدجررفيإعصار000/1سفيحة58م

كندا،نوفاسكوتياعدالتحطم005أطلانطيكم

اصطدامهال!هرالايمر،إنجلترا064أليسلربم

قرطاحبلعدامهااصطدد33يوتوبياء

طارقحملقربعرقت204ريحيحتاريام

لولاسكوتيا،عمداصطدامها165ألا!رحوحي1

كدايرتشاوكرومار

ريفرإيستدياحترقت03011سلوكمحنرالم

الأمريكيةالمتحدةلالولايات
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المتحطمةالسفنأهمتابع

الكارثةسببالموتىلسفينةالسنةا

409

129

149

159

179

319

349

489

529

539

549

!58

161

163

669

079

839

869

879

889

99"

199

9!2

!39

!!4

799

المصا

نورخأم

تيتانكأ

فوأإمبرس

لدلايرأ

نديستلاأ

بلالكمونتأ

فيليبرتسانت

كاسلمورو

ساواكور

بحياكيا

يبئتا

هوبسون

هو-تشلئيتونج

فيكتوريالرنسيس

ماريوتويا
مسيكودارأ

دارا

ثرشرس!إسيو

كليودهرا

يستيساكر

هو-يونجفيما

2-سسوماتا

رمضالىمنشرلعاا

ميرالأد

خيموف،

فريوفأهرالد

لازولاد

باتناالمعدية

ها!ميلفى.إم

باد-بيا.شينأ

إكسبريسهلمساأ

ميركالفير!أ

نشونأ

إستونياأم

قيردجونافين.أم

للإلحارلويدسحلات:در

بأسكتلنداتحطمت56

شمالتلجيبجبلارتطامهاأر05

الأطلسى

سانتلوعنداصطدامها1،"2

كندا،نصلورا

شيكاعونهرفيانقلابها18

الأمريكية.المتحدةبالولايات

هاليفاكس.ميناءفىانفجارها63.1

كمدا،سكوتيانوفا

نسابفرنقلابهاا63

نيوحيرسي،فياحترقت31

لأمريكية.المتحدةالولاياتا

نجلترابمهااصطدا33

بحرالص!تفيانفجرت01.1

الصيرفياصطدامها06

الأطلسيالمحيطفىاصطدامها71

لجنوبيةاكوريا،بوسانفيعرقت42

الشماليةأيرلندافيعرقت31

اليابان،تسوحاريومحطةفيعرقت71،1

تركيا،زميتإعندالقلابها63

العريالحليجفياحترقت12

موزمبيقفيعرقت92

الأطلسيشمالفيعرف21

إيجةبحرفيعرقت62

كيتسلتسافيغرقت21

الشماليةبكورياعرقت03

ةوحابحرديوغرقتاحترقت85

مصر،ناصربحيرةفياحترقت35

الأسودلبحرافيمهااصطدا93

93

84،1

85

:مصاد

بلجيكاليانقلابها

مبيازا،ليولالوانهردىغرقت

،مندورولوغارفياصطدامها

الفلمين.

بالهندنهرالجاع!يغرق!

منشجاعمنبالقرباصطدامها

شغلادشفي

بورما،حيانجنوفيغرقت

مصرالاحمر،المحرفيعرقت

جزرالبهاماحوديعرقت

هاييتىفيغرلت

فلنداعربىجنوبفيغر!ت

هاييتيفيعرقت

رسمية.حكومية

ويعد.فنيةقيمةذات،قديمةقطعةالأثرلةالدحفة

المتاحفتعرضكما.الكثيرينعندهوايةالتحفجمع

وأ،المميزةالفنيةلقيمتها،التحفمنالأثريةمجموعاتها

التاريخية.لأهميتها

يؤهلالذي،الأدنىالزمنتحديدفىالاراءوتختلف

المعنيينمعظمويتفق.التحفعدادفيللدخولما،تحفة

التحفةعمريتجاوزأنلابدأنهعلىالتحفباقتناء

للاقتناء،الوحيدالدافعهوالقدميكنلموإن.عامأ..

إحساسمنتثيرهماالتحفهذهجامعيمايهمفإن

وتكوينهاالفنيطرازهافىجاذبيتهاتكمنأنأي،جمالي

اليدويالعملتفضيلعلىالبعضويجمع.الزخرفي

الاقيالصناعةعلىللتحف

والآثارالتحفمابينالتمييزعلىالعادةوجرت

خلفتهاالتيالمبتكراتهيفالاثار.الجميلةوالفنون

وحضاراتومصر،وروما،،كاليونانالقديمةالحضارات

علىفتشتملالجميلةالفنونأما.والجنوبيةالشماليةأمريكا

التحفتقسيمجرىوقد.والنحتوالرسمالعمارةفن

السيراميك،:هىرئيسيةمجموعاتأرلغإلىتقليديا

حدودوضعالصعبومن.والمعادن،والزجاج،والأثاث

الجميلة.والفنونوالآثارالتحفبينماتفصلواضحة

صنعريفربولالأمريكيالصائغعملمنالففمةمنللشرابدورق

السميطالإنجليزيالطرازأسلوبهويعكستقريبا.أم762عامحوالي

الهترة.تلكفيريفربهتأثرالدي
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لمزهرياتأتريخز!(اليمين)أعلىاطيلاديعسرأ!سالعاا!رنا!شصصلىأسددلمديةأ!يدويةااصماعةاس،سساعاتمرودةمصابيحتضمتحف

اليسار(.)أعلىالصير!ىظهورهأولكادبأسلو!عشر،التاساعرناأواحرفيصعت

التيالأوروبيةالخزفيةالتحفومن.الخزفيةالتحف

الذيالمصقولالخزفتفوقها،علىالتحفمقتنوأجمع

كالخزف،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالانتج

الخزافونتعلموقد،المصقولوالخزفالمزخرف

الصينيةوالأساليبالصينيالخزفصناعةالأوروبيون

الخزفمصافيلمنتجاتالفنيةالأساليبفيأثرتالتى

وتشلسيبفرنساوسيفرزبألمانيا،ميسينفيالشهيرة

المعروفالإنجليزيالخزفامحتعمالشاعكمابإنجلترا.

وتشملالعقود.تلكخلالستافوردشايرخزفباسم

والقدور،،كالدوارقالمائدةخزفياتبمالمقتنيات

التماثيل.إلىبالإضافة،والأطباق

أوروبافيصنعتالتيالقطعوتشمل.الأثاثتحف

بكثرةتميزتالتي،الميلاديعشرالسابعالقرنخلال

الملكبطرازعرفتوقد،الباروكيالنمطعلىزخارفها

طرأوقدمتميزةفنيةقيمةذاتوهيعشر،الرابعلويس

الثامنالقرنخلالالإنجليزيالأثاثصناعةعلىتحسن

شيبنديلتوماسمنكلأدخلهاالتيالتصاميمبفضلعشر

عملاؤهمكانوقد.شميراتونوتوماسهيبلوايتوجورج

التيالأثاثتحفعلىالاهتماموينصب.الموسرينمن

وهى،الأدراجوخزانات،والمكاتبوالمناضد،المقاعدتضما

علىبناءوالمتاحفالأفرادعليهايقبلالتحفمننماذج

صناعتهافيويستعملومتانتها.التاريخيةوفترتهاطرازها،

تعلموقد.الأخشابمنمتعددةأنواعوزخرفتها

كما.الآسيويينالصناعمنبالمينا،الاثاثدهانالأوروبيون

دلكوكانإفريقيا،بغرببنيرلملكنهبثريفيع!بنينمننحت

تقريبا.عمترالتامرالقرد!ى



التصاميمتقليدعلىالصغيرةالمشاغلأصحابدرج

.تقليدهعليهمماصعببتبسيطقانعين،الشهيرة

مركزاالبندقيةمدينةصارت.الزجاجيةالتحف

،الميلاديعشرالثالثالقرنمنذالأوروبيةالزجاجلصناعة

الأخرىالأقطارإلىتتسربالصناعةأسرارأخذتوإن

المنقوش!السميكالزجاجفظهرعشرالسادسالقرنمنذ

المعالجالزجاجصناعةكروفترافينزجورجوأتقنبألمانيا.

عشر.السابعالقرنمنالسبعينياتفىالرصاصببلورات

فيواتموردباسماالمعروفالزجاجإنتاجأيرلندافىتمكما

الزجاجيةالتحفوتضمعشر.الثامنالقرنمنالثمانينيات

المصنوعة،والأوانيوالمزهرياتوالأكوابالنبيذ،كؤوس

عشرالثامنالقرنأوائلوفي.الملونأوالشفافالزجاجمن

نقشيتمالزجاجمننوعوهوالمحفورالزجاجإنتاجتم

فيالزجاجصناعةبدأتوقدحفرا.سطحهعلىالزخارف

وكانتبها.الأوروبييناستقرارعقبالمتحدةالولايات

الصناعمشاهيربولمماطةالتقليديةالنفخبطرقتتمصناعته

.أميلئ..فوجستيغلوليمهنريأمثال

القحفاقتناءعلىاللإقباليشتد.المعدنيةالتحف

المعدنية.التحفأغلىوهيوالفضةالذهبمنالمصنوعة

اقتنائهاإلىالهواةيتسابقالتي،النادرةالنفاشهذهومن

فيصنعتللشربكبيرةأنيةوهي،المطليةالأكواب

ريفر،بولأمثالالصاغةكبارابتكارمنعشر،الثامنالقرن

أيضاالمقتنياتتشملوقد.الأمريكيةالثورةأبطالأحد

الأخرىالمائدةوأوانىوالملاعق،الزبدياتوالأطباق

وتضمبيوترالمسمىبالمعادنالخلوطالقصديرمنالمصنوعة

الأدواتمنالمدفأةملحقاتالأخرىالمعدنيةالتحف

.المطاوعالحديدأوالأصفرالنحاسمنالمصنوعة

منالكثيريناهتمامينصب.التحفمنأخرىأنواع

ومفروشماتكالسجاجيدالمنسوجاتعلىالتحفجامعي

التطريزأقمشةمنالمنتقاةوالقطع،الصنعيدويةالسرائر

البنادقمنهاالاقتناءشائعةأخرىأنواعوثمة.النموذجية

والمصابيح،الحائطوساعات،والدمى،الأخرىوالأسلحة

القديمة.واللعب،الختلفةالإنارةوأجهزة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الزجاجالأثات

الحزف،الصينيسبيكةلبيوتر،ا

الموزةالح!

يةلهوااالحزف

يقومالضخصأنيعنيقانونيتعبيرالمحكمةثحثير

المحكمةمثل،العامةللسلطةعصيانأومتعمدبتجاهل

وأالمتطلباتلبعضألامشجابةفيالإخفاقعندعامبشكل

912بعدعنالتحكم

الانتقاصأوالتحديالأفعالهذهبمثليقصد.الإهانةعند

المحكمة:تحقيرمننوعانوهناك.العاموالوقارالسلطةمن

وأكإزعاجهاالمحكمةخارجأوداخليحدثالذيذاك

لأمرالانصياعرفضعنتنتجالتيوتلكجلساتها،مقاطعة

الإجراميبالتحقيرالأولالنوعويعرفأوامرهامن

التحقيرمرتكبويعاقب.المدنيبالتحقيروالثاني

الحسن.بالسلوكالتعهدأوالغرامةأوبالسجنإماالإجرامى

ملكيةمصادرةأوالسجنفهيالمدنيالتحقيرعقوبةأما

مالية.بغرامةأوالمحقر

المحاكمة.،الجريمة؟المحكمةالحجر،:أيضاانظر

(.الحشرات)مكافحةالحشرةانظر:.الزراعكيالثحكم

مسافة.منمانظاموإدارةتشغيلدعدصكنالدحكم

قمراأوموجهةقذيفةأوتلفازجهازالنظامهذايكونوقد

الكيلوآلافأوأمتاربضعةتكونقدوالمعسافةصناعيا.

آلياتتشغيلكفاءةيحسنقدبعدعنوالتحكم.مترات

،محددةمهامعلىيساعدكمايسهلها.وقد،متعددة

بدونه.أداؤهايتعذر

الآمرةالوحدةتسمىأداةبعدعنالتحكموشطلب

إشاراتيرسلأنالمشغلالفرديستطيعبوساطتهاالتي

وأالنظامالمشغليضبطالأداء،وأثناء.النظامفيتتحكم

التحكمأنظمةوفيالأداء.بدقةخاصةإشاراتيرسل

بمجردالنظامأداءيضبطأنالمشغليستيمالبسيطة

للتزويدأجهزةتضمينيتم،المعقدةالانظمةوفي.ملاحطه

الأداء.عنبمعلومات

الأنواعهذهتصنيفيمكن.بعدعنالتحكمأنواع

الجهاز.إلىللإشارأتالامرةالوحدةإرساللطريقةطبقا

الراديو،بموجاتإشاراتالآمرةالوحداتبعضترسل

فوقبالموجاتأوالحمراءتحتبالأشعةيرسلوبعضها

بالصوتأوالكهربائيةبالأسلاكأوبالليزرأوالصوتية

الآلية.بالأذرعحتىأوالبشري

.متعددةاستخداماتلهبالراديوبعدعناللحكمنظام

الطائراتأنواعبعضلتوجيهيستعمل،المثالسبيلعلى

مستقبلإلىراديوموجاتالآمرةالوحدةترسلحيا

ويعطيالإشاراتالمستقبلويعيد.الطائرةفيراديوي

حركةفيتتحكمالتيالكهربائيةألمحركاتإلىمعلومات

نماذجوبعضاسمياراتمننماذجتشغيلويتم.الطائرة

بالراديوالتحكمأنظمةوبعض.الطريقةبنفسالألعاب

علىتساعدالأنظمةوهذه.الحاسوببمساعدةتعمل

آلياتفيأوالموجهةالقذائففيكماذاتئا،الآلاتتشغيل

إشاراتالأرضعلىالتوجيهويستخدم.متعددةأخرى
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التلمارجهارصوتيةفوقموجات

اغلقفتحمفتاح-لمميكرودود

(((!(((((((((((!(((((((ا

الصكموتححمإلكتروديةإلتمارة

محركبعدعنالتحكموحدة

الق!واتعنالباحث

بتغييرضوئىكاشصويقوم(.اليمين)إلىالحهارإلىالحمراءتحتالأشعةمنحرمةترملحاصةسبيطةيت!التلفازجهازفيبعدعنالتحكم

الصوتوححموالغلقللمتحممتاحفيالوحدةهدهتتحكماليسار(،)إلىسعد.ع!للتحكموحدةإلىوترسلهاإلكتروليةإشارةإلىالأشعة

.القحواتواحتيار

الأخرىالأجهزةوتشغيلالهوائياتوضعلتعديلراديو

انظر:.الأرضمدارفيتدورالتىالصناعيةالأقمارعلى

.نموذج،لطائرةا

يستخدمالحمراء.لحتبالأشعةبعدعنالتحكم

تمسجيلوأجهزةالتلفازأحهزةمث!!نبائطلتشغيل

تحتالأشعةأ!هموئىاالكاشفتسمىنبيطةتتلقىالفيديو.

الضوئىالكاشفويحول.الامرةالوحدةمنالحمراء

غلقفئأوفىتتح!صمإلكترونيةإشماراتإلىالأشعة

.الصوتخفضأورفعفيأوالختارةالأصواتأوالقنوات

نبائطلتشغيليستخدمصوتيا.بعدعنالتحكمنظام

الأجهزةبعضتشغيلأوالهاتفعلىالردماكيناتمثل

الموجاتالنبائطهذهفيالمكبراتوتحول.التلفازية

إلىتذهب،إلكترونيةإشاراتإلىالصوتيةفوقأوالصوتية

النبائط.عملفيالمفاتيحتتحكمحيثكهربائيةمفاتيح

أضشغيلويستخدم.البشريبالصوتالتحكمنظام

مي!صفونويستحدم.الأخرىالنبائطوبعضالإنارةمفاتيح

تصفيقأوصوتعنللكشفبعدعنالتحكموحدةفي

الضوء.مفتاحإلىتذهبإشاراتإلىالصوتويحول

للتعاملمأمونةبطريقةيزودلا.ميكانيكيةبعدعنالتحكم

الفنيويستخدم.الأخرىالخوةوالموادالمشعةمإلمواد

منيراقبهابينماالخطرةمإلموادللتعام!!الأذرعمنزوجا

سميك.وقاف!حاجزخلف

عنالتحكمابوساطةتشغيلهاتمآلةأول.تاريخيةنبذة

وقدبالراديو.فيهالتحكميتمبمحركيدارقارلاكانبعد،

إبانالمعاديةالسفنلاختراقالألمانيالأسطولبوساطةطور

تطويرتموقدأم(.189-191)4الأولىالعالميةالحرب

يتماالتىوالأسلحةبالراديوفيهايتحكمالتيالقنابل

)9391الثانيةالعالميةالحربفيبعدعنفيهاالتحكم

المتحدةالولاياتعلماءبدأالحربوبعدام(.459

العسكريةغيرالاستخداماتعلىتجاربالأمريكية

جراجاتأبوابينتجونالصناعوبدأبعد.عنللتحكم

وأصبح.العشرينالقرنأربعينياتنهايةفيأوتوماتية

أواسطفيمتاحاالتلفازحهازفيبعدعنالتح!-

.الخمسيميات

طريقعنيعملالذيالروبوتيستخدمواليوم

كتلك،الخطرةبالمناطقأعماللأداءبعدعنالتحك!ا

مايلثريجزيرةفىالنوويالمفاعلنفافةفىالمستخدمة

المتحدةبالولاياتبنسلفانيافيهاريسبرجمنبالقرب

مشعةموادفيهتسربتالذيالحادثلعدودلك،الأمريكية

.ام979عام

الموجهة.القذيفة؟الأوتوماتية:أيضاانظر

الحكوماتتستخدمهاطريقةالأسارلمحيالدحكم

كما،المستهلكينأوالمنتجينلمصلحةالاسعارفيللتأثير

يجب.مماأسرعارتفاعهالمنعالأسعارفيأطتحكمتستخدم

خدمة،أوسلعةأيلشراءسعرأقصىالحكومةتحددوقد

هذاترىحينما،عليههيماعلىالأسعاراتجمدوقد

نأيمكنالذيللسعرالأدنىالحدوتقررمؤثرا.التحكم

يسود.

لمحاربةالأسعار،فيالتحكمالحكوماتتستخدموقد

انظر:للنقد.الشرائيةالقوةفيالنقصأيالماليالتضخم

علىالناسبعضيفيدالماليفالتضخم.الماليالتضخم

السلامويهددالإنتاجيصدعقدأنهكما،الاخرينحساب

رواتبأجلمنبإضراباتالعماليقومقدإذ؟الاجتماعي

منأسرعبمعدلالمعيشةتكاليفارتفعتإذا،أعلى

ال!جور.

تسيوأنالمعتادفمنمركزيا،الموجهالاقتصادفيأما

ماتثبتغالباالناميةالدولوفيالأسعار.علىالحكومة

كالأطعمةالألحساسيةالسلعأسعارمستوىالح!صمة

الأسعارفيالتحكميستخدموقدأ!قود.واالضرورية

فىالهائلالإنفاقيتسببحينما،الحربوقتفيأسالحما

الأسعارفيالتحكميكونماوغالباالخطير.المالىالتضخم

يتأثرفقدوالأجور،بالأسعارترتبطأكبرممياساتمنجزءا

صمو!ص

-



بشكلوالأجورالأسعارارتفعتإذاالمدفوعاتميزان

فقدالأسعار،ترتفعولمالأجورأرتفعتإذاولكن.فجائي

حدإلىتصلأورل!تحقيقمنالشركاتلاتتمكن

الأولىبالدرجةالاسعارفيالتحكمنجاحويعتمد.الإفلاس

معها.الجمهوروتعاونتنفيذهفىالدولةتشددمدىعلى

الموادتحصيص؟الثانيةالعالميةالحرب:أيضاأنظر

ستهلاكية.اير

)التحكمالسيارةانظر:.دماولاولقلمحيالتحكم

(.الضخفى

فىالدهونكميةضبطعمديةالور!لمحيالتحكم

كميةبينالعلاقةتنظيمعلىالعمليةهذهوتعتمد.الجسم

)التمارينالحركةومقدارالشخصيتناولهاالتيالطعام

الجسم،فىالدهونكميةوتقلبها(.يقومالتيالرياضية

فيوللتحكم.الحركةمقداروزادالطعامكميةقلتكلما

مشاكلتسببالسمنةإنإذ،هامةطبيةفوائدالوزن

.خطرةوعاطفيةواجتماعيةصحية

الرغمعلىبدناء،أنهمالأشخاصوزنزيادةتعنيولا

وصفعندتستعملماغالباالوزنفيزيادةكلمةأنمن

يزنالشخصأنببساطةالوزنفيالزيادةتعني.البدأنة

هناكأنكما.معينلطولالطبيعىالوزنمتوسطمنأكثر

معالمتناسبالوزنمتوسطمنأقلوزنهميبلغأناسا

هناكبينماأصغر،وعضلاتعظامالديهملان،طولهم

حالةوفي.لديهمالدهونلقلةنتيجةوزنهميقلأخرون

أهمهاومن،للأمراضنتيجةالوزننقصيكونآخرى

بعفالأطفالوفى.والدرنالسكريومرضالسرطان

فإنولهذاالنمو.فشلعلاماتأولالوزننقصيكون

وإذا،الطيبامستشارةعليهميجبوزناالأقلالأشخاص

نقصبسببللقلقداعهناكفليسمرضلديهميوجدلم

.الوزن

غيرولكنهمالوزنفيزيادةلديهمالذينوالأشخاص

وأبالمشىعليهمولكنوزنهمتقليلإلىبحاجةليسوابدناء

الرياضية.التمارينمنقسطأخذ

البدانةمخاطر

معينةبأمرأضللإصابةعرضةأكثرالبدناءالأشخاص

نجاحآأقليكونالأمراضهذهعلاجأنكما،غيرهممن

الزائدةالتهاب،الأمراضهذهأمثلةومنالبدناء.في

القلبوأمراضالسكلومرضالكبدوتليفالدودية

الشخصلدىويكون(التاجيةالقلبأوعية)خصوصا

لوللشفاءأكبرفرصةالأمراضهذهمنبأيالمصاب

وزنه.ينقصأناستطاع

131الوزنفيالتحكم

للحوادثعرضةيكونونالبدناءالأشخاصأنكما

كما.رشيقينغيرولكونهمحركتهملبطءدظراوالسقوط

العملياتلأننظراالإصاباتهذهمنشفاؤهميصعب

فيالزيادةوتقلل.خطرةتكونلهمتجرىالتيالجراحية

مماالشيوخلدىخصوصاالحركةحريةمنشكبلاالوزن

الأشخاصلدىالحركةقلةأنكما.العامةالصحةيضعف

علاجهم.تعيقالمفاصلبالتهابالمصابين

البدانةاسباب

ينقصأووزنكيزيد.الطعامتناولفيالإفراط

السعراتمنتحتاجهعماالأكلقلةأولزيادةنتيجة

الناتجةالطاقةكميةبأنهالسعر،تعريفويمكن.الحرارية

كميةعلىحصلتفكلما.الطعاممنمعينةكميةعن

السعراتهذهفإنتحتاجهعماالحراريةالسعراتمنأكبر

فيشحومهيئةعلىوتخزن،دهونإلىتتحولالزائدة

علىتحتويالغذاءمنكميةأكلتإذاأما.الجسم

دهنهمنجزءايحولالجسمفإنتحتاجهمماأقلسعرات

زيادةحراريلممعر/3ء..تأكلعندمافمثلا.طاقةإلى

دهنكجم.،هإلىهذايتحولفسوف،تحتاجهعما

لووبالعكسأسابئ.أمأيامخلالذلكأكانسواء

تحتاجه،عماحراريسعر،3ء..عنتقلكميةأكلت

وفي.الخزونالدهنمنكجم.،ءيفقدالجسمفإن

كميةتقاسالمتريالنظامتستخدمالتيالبلدانبعض

أخرىبوحدةالغذاءمنالجسمعليهايتحصلالتىالطاقة

يعادلالواحدوالسعرالسعر.عنبدلآالجول،هي

.جول4ر182

منزائدةكميةالحواملوالنساءالأطفاليحتاج

تناولفيالزيادةولكنالنمو.لعمليةالحراريةالسعرات

فيالدهونمنشكبلايزيدالمطلوبحدهعنالطعام

.الحراريالسعرانظر:.الجسم

الوزنزيادةفيأساسيادوراالطعامكميةوتؤدي

ذووأوالبدناءالأشخاصيتناولوقد.الطعامبنوعيةمقارنة

لكن،الطعاممنمتساويةكميةوالنحفاءالطبيعيالوزن

العلاقةاختلافبسببيكونالوزنفيالنابخالاختلاف

كلفيالمستخدمةالطاقةوكميةالمتناولةالطعامكميةبين

حالة.

والجوعالشهيةعنمسؤولةمراكزالدماغفيتوجد

الأحاسيص!بهذهالشعورالمراكزهذهتعطي.والشبع

منه.الكافيالقدرتجدعندماالطعامتناولتوقف!وتجعلك

لإمدادكافيةكميةيأكلالشخصالمراكزهذهوتجعل

مراكزأنحينوعلى.لاحتياجهتحفيبطاقةالجسم

الشبعمراكزفإن،الطعامعلىيقدمالشخصتجعلالتغذية
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لجعلمما،التغذيةثزمراإيقافأوكبحعلىتعمل

.الطعامتناولعنالتوقف!فيراغباالشخص

وهناكجدا.معقدةوالشبعالتغذيةمراكزعملوآلية

مثل،التغذيةمراكزعم!إرلاكفيتساعدأسبابعدة

ذأ!كعلىالأمثلةومن.الوراثيةوالخواصالنفسيةالضغوط

جميعإيقافإلىتؤديكبيرةأملبخيبةماشخصإصابة

الشخصيأكلالحالةهذهمثلوفي.البدنيةالنشاطات

بينما،الوزنزيادةفييسهممما،عليهاعتادمماأكبركمية

حالةفيلديهمالبدنيةالحركةتزدادآخرونأشخاصهناك

.الوزننقصفييساعدكاالأملخيبة

الرضئثميةالأطفالإعطاءأنالعلماءبعضيعتقد

عددزيادةفىيسهميحتاجونهمافوقالأكلمنكبيرة

تخزينعلىالقدرةلهاالخلاياوهذه،لديهمالدهنيةالخلايا

أصلإصابةعرصةأ!الأطفااهؤلاءيجعلمما،بسهولةالدهون

حياتهم.طوالبالبدانة

ذلكفإرخاملا،الجسماي!صنعندما.الجسمخمول

يظهروهذاجمئالأعمار،فيالوزنزيادةفييسهم

اليافعونالبدناءويتناول.والمراهقينالأطفاللدىخاصة

يأكلونفقد،الطبيعيونالأشخاصيأكلهعماتزيدلاكمية

عندوبالتاليخاملونالحقيقةفيولكنهم،غيرهممنأقل

البدنيةحركتهمتفوقكميةيلتهمونفإنهم،الأكلتناولهم

.الوزنفييزيدممادهونإلئيتحولوهذا

السعراتمنكبيرةكميةالبدنيةاشياضةتستهلك

زاد،الرياضيةالتمارينشدةزادتوكلما.الحرارية

وزنهشخصيمشىعندمافمثلا.الحراريةالطاقةاستهلاك

الطاقةكميةفإنكماساعة،6.5بسرعةكجم68

!7مقدارةزمنفىحراريسعر205هيالمسته!صة

الحراريةالسعراتكميةتساويالطاقةوهذه.دقيقة

نفسأنكما.الخفوقالحليبمنكأسفيالموجودة

ركوبعندالطاقةنفسيستهلكأنيستطيعالشخص

62لمدةيجريعندماأو،دقيقة61مقدارهالمدةدراحة

وزنيمالمستهلكةالحراريةأصسعراتاكميةتتناسب

يستهلككجم،34يزنالذيالشحصفمثلا،،الشخص

عندماكجم68يزنلثمخصيسته!االتيأطاقةانصف

متساو.زمنفيالرياضيةالت!ارينبنفسيقومان

الغذائيةللسعراتالحراريالمعادل

الحراريةالسعراتتلك،كجم68ورلهلتمحصليستهلكالدقائقوعددالمأ!صلاتبعضفىالحراريةالسعراتنسبة

الدراحةركو!زمنلالدقائقالمىرمرلالدقائقافيرمنالرقادزمنالعراتالعداء

(/سكمأ5،4)(س/كم5،6)(اسكم4)---ئققالدلاريةالحرا------

03ء091271523وحبنةصلصةمعإسباجش

222د1350937كوبنصصفانيلياكريمآيس

527175كو!(ألرحصراءبازلاء

5963261751مقليةبيضة

12583342302كبير()حجمتعاحة

شمكولاتةمعحلويات

235571464383(واحدة)دطعة

)2%الدسمقليلحلي!

02108332291كو!دهود(،

)3.3%الدسمكاملحليص

051001142742كوبدهود(

00167278161وربذةخبز

002331553623مقليةبطاطمي!بمرلياد

متوسطة(حبات)7

042061654483الخاصرةمنلقرلحمشريحة

542631675493همبرحرشطيرة

5453639419978دحاخقطعة

5403218جزرعصيركأس

1742784117676بالفراولةكعكة

31715364!092سم3ولقطرحبمةستزالص!

الأمري!صة.المتحدةلالولاياتإليويحامحهاليحولمحسورأ.رولرتالبرو!سورحمعهاأرقامعلىميةالحراريالمعادلقيم

.م8591الأمريكيةاالمتحدةلالولاياتالرراعةورارة.للأطعمةالغذائيةالقيمةع!ميالطعامميالحراريةالسعراتمحتوى

الشاحةزمن

بالدقائق

21

15

26

13

22

26

32

الجريزمن

أكم/ل!(1)

26

22

32



133الوزنفيالتحكم

غيرالأشخاصلدىالحركةبزيادةالشهيةوتزداد

لدىالشهيةتقللا،الأخرىالناحيةمن،ولكن.الخاملين

معينحدعنتقللاالشهيةأنكما.الخاملينالأشخاص

الحركة.قلتولوحتى

العلاقةمنالكثيرعلىالتعرفالعلماءاستطاع.الوراثة

وتعتمد.الفئرانخاصةالحيواناتلدىوالوراثةالبدانةبين

وحدةتمثلالمورثات-)الجينات(المورثاتعلىالعلاقةهذه

العلماءاكتشفوقد.الوراثيةالخصائصتحددالتيالخلية

مراكزاليةإيقافتسببمورثاتلديهاالفئرانبعضأن

جعلإلىالمورثاتهذهتؤديبينما،الدماغفيالشبع

كيميائيةموادمنكبيرةكميةتفرزالفئرانهذهأجسام

زيادةعلىتساعدالهورموناتوهذه.الهورموناتتسمى

هذهاستهلاكيجعلالذيالأمر،بسهولةالفئرانفىالوزن

الفئرانبعضتجعلمورثاتهناكأنكماصعبا.الدهون

تحتويالطعاممنكميةتعطىعندماالأخرىمنبدانةأكثر

انظر:.الحركةقلةمعالدهونمنعاليةنسبةعلى

المورثة.،لهورمونا

تمامامعروفغيرالمورثاتدورفإن،الإنسانفىأما

نأوجدواالباحثينولكن.الحيواناتفيالحالهوكما

الاستعدادلديهمالأشخاصبعضأنعلىدلائلهناك

أجريتدراسةففي.المورثاتبسببغيرهمدونللبدانة

الطلابمنفقط8%أنوجدالثانويةالمدارسطلابعلى

فيهايكونالتيالعوائلوبيننحفاء.لآباءينتمونالبدناء

.بدناءالأطفالمن7%0أنوجدبدينا،الوالدينأحد

من8%0نسبةكان،بدينينوالدينتضمالتيالعوأئلوب،

الطفلأنالدراسةهذهأوضحتكمابدناء.الأطفال

العلاقةهذهفيهتظهرلا،بالتبنيعائلةداخلالناشئ

ثية.الورا

علىتؤثرأنهافيالبدانةعلىالوراثةدوريظهركما

السمنة.ظهورفييؤثربدورهوالذيالجسمشكل

القصيرةوالأصالغالعريضةالأيديذووفالأشخاص

الرفيعةالأيديذويمنأكثرللبدانةعرضةيكونون

بديب،أبوينمنينحدرالذيوالطفل.الطويلةوالأصالغ

يتناولأنعليهبلبدينا،يكونأنالضروريمنليس

يكونحتىحاجتهعلىتزيدالحراريةالسعراتمنكمية

بديئا.

نتيجةالبدانةتحدثقد.الأخرىوالأسبابالأمراض

يجعلقدالدرقيةالغددبعضفإصابة.معينةأمراضلوجود

الدورةإلىالهورموناتمنكبيرةكميةتفرزالغددهذه

الشبعمراكزعلىتؤثربدورهاالهورموناتوهذه،الدموية

فإن،سبقماإلىوإضافة.الدماغفيالموجودةوالتغذية

الخاصةالدماغمراكزإصابةنتيجةتحدثقدالبدانة

وأحوادثفيالإصابةبوساطةإماوذلك.والشبعبالتغذية

السرطاني.الورمبوساطةأوبالأمراضبالعدوى

البدانةفينتحكمكيف

الطيباستشارةعليكيجب،الوزنتقليلتقررعندما

،الوزنتقليلبرنامجفىتبدأأنقبلكاملفحصوإجراء

التغذية.اختصاصياستشارةمنالاستفادةيمكنأنهكما

معينة،استشارةالبدينيحتاجقد،سبقماإلىإضافة

علىإليهالناسنظرةمنيعانيالشخصكانإذاوبالأخص

النفسيالعلاجفيالأولىفالخطوة.الفائدةوقليلمذنبأنه

صاحبباعتبارهالشخصومعالجةالشعورهذاإزالةهى

طبية.مشكلة

السعراتفيتقليلأيشملالغذاءفيتقليلأي.الحمية

هوما،لشخصاليوميالاحتياجكانإذافمثلا،الحرارية

فإنه،الجسمحيويةعلىللمحافظةحراريسعر،3...

مقدارهمايأخذأنالشخصعلىيجبالحالةهذهفي

يستطجعحتىالواحد،اليومفيحراريسعر0002

واحد.أسبوعخلالكجم.،9حواليمنالتخلص

ضارأثرلهيكونالمعدلهذاعنالوزنتقليلفىوالإسراع

الصحة.على

نأيجب،الوزنتقليلبغرضاستخدامهالمرادوالغذاء

جميععلىيحتويبحيثجيذا،تقديرامقدرايكون

هناكوليس.للجسموالضروريةالمتميزةالغذائيةالعناصر

منالقليلعلىيحتويالذيالغذاءتناولأنعلىدلائل

وأالبروتينأوالنشوياتفيالفقيرالغذاءمثل،معينعنصر

علىميزةلهواحد،غذائيعنصرعلىيحتويالذيالغذاء

متوازنة.غذائيةعناصرعلىيحتويالذيالغذاءتناول

المرادالغذاح!فإنسبق،ماإلىوإضافة.التغذيةانظر:

ومنجيدطعمذايكونأنيجبالوزنلتقليلاستخدامه

ويسر.بسهولةوطهيهشرأؤهالممكن

يطلعأنوزنهتقليلفيالراغبالشخصعلىيجب

محتوىأوالسعراتعددتوضحالتيالجداولويدرس

منكثيرويعتقد.الختلفةالأغذيةفيالحراريةالسعرات

تحتويوالخبز،المقليةكالبطاطا،الأغذيةبعضأنالناس

حقيقةفيتحويهعماالحراريةالسعراتمنأكبركميةعلى

تقلاللحوممثلأخرىأغذيةهناكأنيعتقدونكماالأمر،

حقيقي.هوعماالحراريةالسعراتفيها

بينالمأخوذةالحراريةالسعراتتوزيععمليةأما

فإنه،الخفيفةالأخرىوالوجباتالرئيسيةالوجبات

الرئيسيةالوجباتالناسبعضيقسم.للشخصمتروك

وذلكالواحداليومفيخفيفةوجبات5أو4إلى

اخرونأشمخاصهناكبينما.بالجوعللشعورتحاشميا
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ثلاثمرمكوناغذائيانظامايتبعواأنيستطيعون

فقط.رئيسيةوجبات

تقليلفييرعبونأ!ذيناال!شعخاص.الرياضيةالتمارين

تجنبويجب.مع!ترياضىبعم!!القيامعليهم،أوزانهم

الأشخاصالدىطويلرمفاجئرياضيبرنامجأيعمل

القلب.علىضاراتأتيراا،لأنوالأصحاء،البدناء

."أوأخدرلر.بايبدأيجأنالرياضيفالبركامج صصلمر-!ا

مدةوذشيداصيوميابالمشىالتمرينالشحصيبدأأنالوث

لائقاي!صتوأخمخصرازنولقلوعندما.بالتدريجالمشي

.أحرىتمارينإضافةيم!ضهرياضيا،

الحدإلىجدالديناالشخصري!صنعندما.الجراح!

غذائينظاماتباعولايمكنه،حياتهالبدانةفيهتهددالذي

حجماأضقليلجراحيةعمليةإجراءمنفلابد،للتخسيس

رأبعمليةالعملياتهذهعلىالأمثلةومن.المعدة

جزءبخياطةالجراحيقومحيث،المعدةتدبيسأوالمعدة

شميةشايأالمريضفإد،الحالةهذهوفي،المعدةمنكبير

أحشئ.باللإحساستكفيقليلة

التغذيه.بمالحمية:أيضاانظر

بإصدارمعتبرةجهةأومحايد،لشحصرقيامالثحكيم

ويسمى.طرفيتبيننزاعلفض،نهائيملزمح!صم

لجحهأعضاءأو،المحكمينالأحكامبإصدارالقائمون

عنهماتنوبمحايدةجهةأوالنزاعطرفايقوم.التحكيم

المحكموديصدرهأ!ذياالحكمويسمى.المحكمينباختيار

وأالجماعاتأوال!فرادبينالتحكيمإجراءيمكنرالقرار.

.الدول

المؤسساتأجهإتلجأإجراء.التجاريةالنزاعاتتحكيم

أ!رحمحكما،منبأكثربالاسستعانة،المتنازعةالتجارية

لجميعفرضرقرارإلىأ!صولابغية،مو!إلخلافالقضية

النزاعاتفضفيحتىالتححيمهذاويساعدالأطرا!.

الختلفة.البلدانمؤسساتب!تالقائمة

فضهو.الصناعيةالعمالةأوالصناعةنزاعاتتحكيم

التحكيمويسمى.العملوأصحابالعمالب!تاكاع

منكلل!!ودياالنزاعففه!فيالرغبةتعلنعندماالودي

م،أخرىناحيةمنوالعمالةناحيةمنالصناعيةالإدارة

تتدحلوعندما.التحكيمقراربقبولالطرف!تالتزام

وأصحابالعمالنزاعاتلفض،الحكوميةتالسلصإ

التحكيمباسميعرهـالإحراء،أ-إلعامللصامراعاةبمالعمل

.يرافطريرا

وأالأجور،تقديرمصدرهاالصناعةنزاعاتمعظم

ماوحضيرا.بالعمليحيطالذيأحاماالجوأوالدوامساعات

أسم،المظالحسمالمتنازعةللأطرافشرصاالتحكيمايهيئ

العمل.عنأخوقفاأوالمكلفةالإضراباتتحسبأوبإنهاء

التحكيمفيالبديلينحصر،الوديةأ!بادراتاتفشلوعندما

فيالخلافاتلحسمالإجراءهذانشأ.الاضواري

وجرى.أم329عامإش4918عامصنيوزيلندا،

يضا.والمرولبنأجاأ!شرافيتطهبيقه

النزاعاتلفضإجراءهو.الدوليةالنزاعاتتحكيم

محكمينعلىالخلافيعرضأ!ضر.أوأضربدرل!تأصاشئةا

بالشؤونخبراتهماعلىبناءاحتيارهمجهمحايدي!،

لفضالدائمةللمحكمةانتمائهمابح!-أو،ليةالدو

وتكون.آخرلنأفرادب!تمناختياره!ايت!اققد.أضزاعاتا

ملزمة.تهماقرارا

عهدمنذمعروفالدوليالمستوىعلىوالتح!جما

النهضةعصروحلال.القديمةاليونانفيالمدندويلات

التيالخلافاتفيالتحكيممهاميتولىأجابااكانماكثيرا

كلأرستوقد.الختلفةالأوروبيةايمالكب!تتنحتمأحانت

التيالقواعدأم481وغنتأم،497جاياتفاقيتيمن

جرىوقد.الدوليةأضزاعاتا!جماخلاأحمدهامريتما

عامالمتحدةوالولاياتنيابريماأمرك!!ب!!أضح!جها

الطما،مطالبباسمالمعروفالخلافلحسماأم"871

حولالقانونيالخلافلحسمأيضاالشح!صمحرىكما

عامفيالمنعقدللسلامالأوللاهايمؤتمروفي.بيرجبحر

الدعوةعلىلالإجماعالكبرىالدولوافقت،م9918

التحكيمحرىكما.الدول.ل!"11مسدأ.أ" .ص!صحكيم.صرسيح

منطقةحولوإسرائيلمصردينوقعالذيالخلافحول

العدلمحكمةإلىالوفانلجأبينهما.عليهاالمتنازعطابا

الحدودإلىطابامنطقةبضمقرارهااتخذتالتيأجةأسدوا

المصرية.

موقعةفيتحكيمأولجرىال!!ملاميأصمأ!ااوفي

رضيسفيانأبيبنومعاويةطالبأجممابنعلىب!تصفين

أ!شةعلىالمصاحفمعاويةأتباعرفعحيتعنهما،الله

الكريم،الطهكتابوفقالفريقينب!تالتحكيمطالبينالرماح

معاويةليمثلالعاصدنعمروهما:شخصيناحتياروتم

وقبل،طالبأبىبنعليأجمث!!الأشعريمو!ىوأبو

.كانماكاند!اآ،االطرفان

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

موقعةصمين،ادوظم!!شؤودإدارة

الدوليةالعلاقاتلحرساع،ليرع

معاهدة،عمتالحد"دحص

اسسا،ما

لراعات)تحعيمالتحكيمانظر:.الصئاعيالتحكيم

الصماعية(.اعمالةاأوأ!ساعةا
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وأ،بسيطةعناصرإلىالمادةتفتيتالكيمياء،فيالثحلل

إحداثويمكنمنها.تكونتالتيعناصرهاإلىتفتيتها

الأحمرالزئبقأكسيدتحللفالحرأرة.عديدةبطرقالتحلل

اللامع.الزئبقوفلزالأكس!نوهىالأوليةعناصرهإلى

ثانيوغازالجير،إلىالجيريالحجرتفتتأيضئاوهي

المركباتمنعدداالحرارةتحللوكذلك.الكربونأكسيد

الأولية،عناصرهإلىالماءالكصبائيالتيارويحلل.الحيوية

منكثيرافإنوكذلك.والأكسجينالهيدروجينوهي

،المثالسبيلفعلى.الكيميائيبالتفاعلتتحللالمواد

السليكات.صخورلتحليلالصوديومكربوناتتستخدم

بفعلالجلوكورباسميعرفبسيطسكرإلىالنشاويتحلل

نأيمكنوكذلك.الغلياندرجةفييكونمخففحمض

.الأنزيماتأوالبكتيرياأوالضوءبفعلالتحلليحدث

عناصرإلىويتحوليتخمرالسكرالخميرةأنزيماتوتجعل

بسيطة.أولية

يحدثالذيالتحللبينفرقهناكيكونوأحيانا

يحدثالذيالتحللوبينالكيمياء،فيكما،الناسبفعل

تتعرضحينما-والنباتاتالحيواناتعنيقالفمثلاطبيعيا.

هذاويسمى،تحللتإنها-المجهريةالكائناتأنواعلبعض

والنباتاتالحيواناتولتحلل.بالتعفنالطبيعىالتحلل

سبيلفعلى)الجيولوجيا(.الأرضطبقاتعلمفيأهميته

المستنقعاتنباتاتمنوالنفطالحجريالفحميتكونالمثال

وتحللت.دفنتالتي

سكرأنذلكفمى.بسيطهةأوليةعناصرإلىالمادةتتفتتالتحللفى

يبقىفالكربور.للحرارةيعرضحيروماءكربونإلىيتحللالمائدة

طبقبأسفلتتجمعصعيرةقطيراتإلىفيتحولالماءأمابالكو!،

البارد.بالماءمملوءللتكثيف

الماء5(،الميا)صيانةالطبيعيةالمواردعميانةانظر:التحليلأ.

البحح.ماء)تحلية

فىوالفلزاتالمعادنكميةلتحديدتستخدمطريقةالتحليل

الصباتأو،الخامالعيناتتشملالموادوهذه.الختلفةالمواد

(.الفلزات)خليطالسبائكأو(المقلوبةالفلزات)كتل

ويوضحح،النفيسةالفلزاتنقاءمدىالتحليلاختباروئوضح

وتعتمد.بالتعدينجديرةالمعدنيةالطقاتكانتإذاما

،اختبارهيتمالذيالفلزعلىتستخدمالتيالتحليلطريقة

طريقةا-هما:الممتخدامهمايغلباللتينالطريقتينلكن

التبليل.وطريقة2-النار،طريقةأوالتجفيف

المرادالمادةتذابالطريقةهذهفي.التجفيفطريقة

وعلىعليها.يحتويالتيالفلزاتلفصلوذلكتحليلها،

الذهبعلىيحتويالذيالخامالمعدن،فإنالمثالسبيل

العناصرمنوغيرهالرصاصبأكسيدعادةيخلطوالفضة

الطينمنمصنوعةبوتقةفيالخلطةوتوضع.الأخرى

الرصاصأكسيدفينتجلتنصهر،فرنفيوتدخلالحراري

وتحملهاوالفضةالذهبتلتقطالتيالرصاصمادةالحار

إلىوالشوائبالأخرىالموادوترتفع،البوتقةأسفلإلى

فيالمتبقيةوالفضةوالذهبالرصاصسبيكةوتوضع.أعلى

الرصاصيتحولحيثفرنداخلوتصهرمسامىكوب

والفضةالذهبويبقى،استبعادهويتمالرصاصأكسيدإلى

فيالفضةوتذاب.التبرةفلزتسمىخلطةصورةفي

الذهب.عنلفصلهاالنيتريكحمض

بعضالعيناتتحليلعلماءيستخدمالتبليل.طريقة

تحتويالتيالفلزاتوفصللإذابةالخاصةالكيميائيات

بوزنالعينةفيالموجودةالفلزكميةوتحدد.العينةعليها

نأويمكن.الكيميائياتمعالفلزكونهاالتيالمركبات

هذهمن،الاختباراتبعضفي،الفلزاتبعضتستخلص

أخرىطريقةوهناك.النقيشكلهافيتوزنثمالمركبات

معيتفاعلالذيالعاملكميةوزنتشملالتبليللطريقة

السبيكة.منأوالخاممنالمذابةالكيميائيةالمادة

عمليةفيهتجرىأسذياالختبرهو.التحليلمكتب

بحوثوشركاتالتعدينشركاتولأغلب.التحليل

مكاتبالحكوماتأغلبوتشغل.تحليلمكاتبالمعادن

وشرائها.والفضةالذهبسبائكبتحليلتقومتحليل

السبيكة.:أيضاانظر

باعتبارهالماءيستخدمكيميائيتفاعليالماءالتحليل

تصنيعفيمهمابالماءالتحليلويعد.المتفاعلةالموادأحد

والهيدروكسيداتالكحوليةوالمشروباتوالسكرالصابون

.والسليكونات
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الكيميائيينالتحولينأحدلالماح!التحلي!!صوينتج

التفاعل.نظامحمضيةتغيراحتمال-أ:التالبن

واتحادهماالأخرىوالمادةالماءجزيئاتتفتتاحتمال2-

.جديدةموادلتكوينأخرىمرة

مثالآالماءمعاح؟3()3الأنتيمونكلوريدتفاعلويعد

.نظامأيحمضيةمنيزيدالذيالتحليلعلى

الأنتيمونأكمسي!صلوريدالتحليلهذاعنوينتج

وجودلىإويشار.الهيدروكلورلكوحمض()احهكا!

3+.+هالهيدرونيومبأيونالكيميائىالتفاعلفيالحمض

يلي:كماتكتبالمعادلةوهذه

كا!ح)3+3+02=3؟هاح+1+32+5+2حا-أ

الماءمع2!ي!(ح)30الصوديومكربوناتتفاعلويعد

.نظامأيحمضيةمنيخفضالذيالتحليلعلىمثالأ

الصوديومأيوناتمنمزيجايكونبالماءالتحليلوهذأ

الهيدروكسيد.وأيوناتالبيكربوناتوأيونات

ال!صميائية:المعادلةوتكتب

*!2ح30++202لمحبم+ح5ق+ه+-

(ح12ول11022الس!)قصبالسكروزتفاعلويعد

بموجبهأسذياالتحليلعلىمتالآالحمضوجودفيمإلماء

إلىتعودثما،خرىالأوالمادةالاءمنكلجزيئاتتتفتت

عمهينتجالتحلي!!وهذا.محتلفةبطريقةأخرىمرةالاتحاد

والفركتوز.الجلوكوزهماثيبا؟تراللأقلالسكرمننوعان

نفسهاالكيميائيةالصيغةلهماالسكرمنالنوعانوهذان

الجزيئي.التركيبفييختلفانولكنهماح(ا+6)602

السكروز:لتحليلالكيميائيةالمعادلةوتكتب

ححص

اح11022+2+02+!حا+6026،حا+6026

حلوكور!ركتوز

الهضم،عمليةفىمهمعنصرللسكروزبالماءوالتحليل

نأيستطهيعولكنهالسكروزيستخدمأنللجسملايمكنإذ

والفركتوز.الجلوكوزيستحدم

الكيميائي.التعادلبمالقاعدةبمالحمض:أيضاانظر

الإحصاء.انطر:.البلاناتتحليل

بهذه.النفسيالعلا!طرقأحداكاولياف

بمساعدةوذلك،العاطفيةالمشكلاتالأطباءيعالجالطريقة

ومثل.الاجتماعيةالمواقففيعلاقاتهمتحليلعلىالناس

إريكطوروقد.مداولاتامممعليهايطلقالأوضاعهذه

الطريقةهذه-كمدافيولدنفسانيطبيبوهو-بيرن

الاهتمامأثاروقد.العشرينالقرنمنالسبعينياتخلال

يلعبهاألعابه!االانتشارواسعاكتابانالتداوليبالتحليل

علىأنت-يرامماعلىوأنا،بيرنألفهام(،)649الناس

طبيبوهوهاريستوماستأليفمنأم(،)969يرامما

أمريكي.نفسافي

ثلاثمنتتكونالإنسانيةالشخصحيةأنبيرنيرى

ن!يةوحسب)البالغ(.والراشدوالوالد،،الطفل:أنفس

أثناءالمرءعلىالثلاثالأنفسهذهإحدىتسيطرفقدبيرن

محبامتهورااتكاليايكونمثلافالطهفل.معينتصرف

نأكمامدققا،جدياالوالديكونوكذلكمبتكرا،للمزاح

التحليلويقوم.المنطقيالتفكيرعلىقادراي!صناشاشد

كيفيتعلمواأنيستطعونالناسأنف!صةعلىالتداولى

القراراتواتخاذالتفكير،علىالراشدينيعود:ن

عنالمداولاتفهميمكنأنهبيرنأعتقدوقد.لمصلحتهم

العملهيفاللعبة.الأحاديثفيالألعابتحليلطريق

علىوكمثال.الاخرينأوأنفسهمالناسبهيخدعالذي

مسؤوليةالاخرينيحملونالذينالناسفإن،ذلك

حملتنىماتأملبيرنسماهالعبةيمارسونقدمش!!لاتهما،

نصوصا،يستخدمونأخاساأنبيرنويعتقد.عملهعلى

ويضوونطفولتهمفىيتعلمونهاالتيالحياةحطصأأي

.النصوصمنجزءهيوالأأعاببعد.فيمالتطهبيقها

التشفير.انظر:.التعميةتحليل

الدراساتمننوعواللكلفةالربحتحليل

منلمجموعةوالارباحالتكاليفتقيسالتيالاقتصادية

ألمحططونويستعمل.مقترحةأو،بالفعلقائمةمشروعات

علىلتساعدهموالربحالتكلفةوللمصابشاليلمةللحكل

.القراراتاتخاذ

مشروععلىتركيزهموالتكلفةالربحمحللويوجه

نظامتوسعةأومتنزهإنشاءخططمثل،بوضوحمقرر

الاجتماعيةالتأثيراتيتبينواأنويحاولون.الطريق

المحللونويصوغ.الناسمنممكنعددأكبرفيللمشروع

مالية.مصطلحاتحعسبالأرباعوالدصاليفتقديراتهما

التكلفةتتجاوز،اقتصاديةأرلاحايدرالمشروعكانفإذا

جديرمشروعبأنهعليهفيحكم،لتنفيذهتوضعالتي

الربحمنالنوعهذاتغلالتيوالمشاريع.بالاهتمام

فعالة.تكلفةذاتمشاريعتسمىالاقتصادي

نقديةمصطلحاتفيوالارباحالتكاليفووضع

مثلالعواملبعضأنذلك،المحللينأماممشكلةيمثل

.السوقفيقياسهايمكنالتىأسعارهالهاوالموادالعمل

إقامتها،أو،جميلةمنطقةفقدمثلالأخرىالعوامللكن

تقدرأنالصعوبةمن،والأمانالسلامةمعاييرتحسينأو

محلليعلىكانولذلك.مصمطبماليحمسبقيمتها
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لهذهالظلتمنتدعىقيمةيقدرواأنوالتكلفةالربح

العوامل.

فيتؤثرالتيالسيامماتدراسةمشكلةالمحللينوتواجه

ماشيءعلىالإقبالفيوالتأخر.مشواتعدةالناسحياة

ويححسب،الحاليةقيمتههبوطإلىالأعمالأغلبفىيؤدي

تدعىإجراءاتعبرالمنخفضةالقيمةهذهالمحللون

عنالمشروعاتغالباالمحللونويقدر)الحسم(.التخفيض

والقيمةللأرباحالخفضةالقيمةبينالنسبةحسابطريق

واحد،منأكثرالنسبةهذهكانتوإذأ.للتكاليفالخفضة

الاقتصادية.الوجهةمنبالاهتمامجديرايعدالمشروعفإن

كهربائيتيارفيهايمرعمليةالكهريائيالتحليل

هوالسائلكانفإذا.كيميائياتفاعلافيحدث،سائلخلال

أما.والأكسجينالهيدروجين-عنصريهإلىيتحللفإنهالماء

التحليلفإنما،فلزعلىيحتويمحلولأالسائلكانإذا

الفلز.يترسببحيثالمحلولتفككإلىيؤديالكوبائي

فيمفيدةوسيلةالفلزيةللمحاليلالكهربائيوالتحليل

.الفلزاتوتنقيةتكريروفيفلزيةبأغلفةالموادبعضتغليف

بالتحليلللقيام.الكهربائيالتحليليعملكيف

منكقضيبين،كهربائيانموصلانيوضعالكهربائي

القضيبانهذانيسمى.سائلفيمثلا،فلزأوالجرافيت

وأبطاريةأطرافإلىالقطبانيوصل.كهربائيينقطبين

علىالسائليحتويأنولابدبأسلاكمستمرتيارمولد

ادائرةوإكمالالتيارح!لمنيمكخهإلكتروليت

المقطرالماءتحليللايمكن،المثالسبيلفعلى.الكهربائية

)كلوريدالطعامملحمنقليلإليهأضيفإذأإلاكهربائيا

القطبانيكون.معروفإلكتروليتوهو(الصوديوم

بخليةيسمىمايجمعهاالذيوالوعاءوالسائلالكوبائيان

إلىالموصلالكهربائيالقطبويسمى.الكهربمائيالتحليل

الإلكتروناتيحملوهوبالكاثود،السالبالبطاريةقطب

يسمىبينما،الكهربائيالتحليلخليةإلىالبطاريةمن

وهوبالأنود،الموجبالبطاريةقطبإلىالموصلالقطب

إلىالكهربائيالتحليلخليةمنالإلكتروناتيحمل

البطارية.

التحليلخليةخلالالكهربائيالتياريسريعندما

منكلسطحعندكيميائيةتغيراتتحدث،الكهربائي

معالمتحللالسائليتحدالكاثودفعند.الكهربائيينالقطين

العمليةهذهوتعسمى،البطاريةمنالقادمةالإلكترونات

إلكتروناتيفقدالسائلفإنالأنودعندأمابالاحتزال.

.بالأكسدةالعمليةهذهوتسمىللمصعد،يعطها

عندالماءيختزلللماء،الكهربائيالتحليلعمليةوفى

يفقدبينما،الإلكتروناتمعباتحادههيدروجينإلىالكاثود

لودلأا

الأكسيمعاز-

الهيدروجين-عاز

إلمكتروليتلهماء

ثودلكاا-

عمليةأثناءالهيدروجينغازيتحمع؟الكهربائيالتحليليعملكيف

عمدالأكسجينغازيححمعليسمابالكاثود،للماءالكهربائيالتحليل

.الإلكترولاتسريالىاتحاهالأسهمتبينالأنود.

إلىمتحولآيتأكسد،وبذلك.إلكتروناتالأنودعندالماء

النابخالهيدروجينحجميبلغماوغالبا.الأكسجينغاز

ذرتيعلىيحتويالماءلأنن!ا،الأكسجينحجمضعف

الدالةالكيميائيةالمعادلة.أكسجينذرةلكلهيدروجين

للماءالكهربائيالتحليلعندتحدثالتيالعملياتعلى

هي:

ث!2022+02-2+

أيوناتعلىالمحتويةللمحاليلالكهربائيالتحليلفي

إلىالكاثودعندالفلزاختزاليؤدي(مشحونة)ذرات

طلاءيسببمماوالفضةالنحاسمثلالفلزاتبعضترسيب

به.الكاثود

التحليليؤدي.الكهربائىالتحليلاستخدامات

مثلاالصوديومفلزفينتج.الصناعةفيهامادوراالكهربائى

هذهفىوينئأيضاالمنصهر،الصوديومكلوريدبتحليل

الصوديومفلزمنولكلالأنود.عندالكلورغازالعملية

وينتج.مهمةوكيميائيةصناعيةاستخدأماتالكلوروغاز

مادةالماءفيالذائبالصوديوملكلوريدالكهربائىالتحليل

)الصوداالصوديومهيدروكسيدهيأخرىهامةكيميائية

.(الكاوية

الأخرىالفلزاتوبعضوالألومنيومالمغنسيومينتج

الألومنيومفلزعلىالحصولفيتم،الكوبائيبالتحليلتجاريا

معدنفيالذائبةللألوميناالكهربائيالتحليلبوساطة

الفلزاتمنوغيرهالنحاسوينقىالمنصهر.الكريوليت

غيرنحاسمنقضيئاالأنودكانفإذا.الكهربائيلالتحليل

القضيبفإننقي،نحاسمنقضيباالكاثودوكان،نقي

أيوناتفيالكهربائيالتحليلأثناءيذوبالنقيغير

القضيبهذامنالنقيالنحاسو!رسب2+ياحالنحاس

الموجودةالشوائبكلتترسببينماالكاثود،لمسطحعلى

إزالتهاويمكنالكهربائىالتحليلخليةقاعإلىالمصعدفي

ذلك.بعد
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التحليلبا!شحدامتجارياالمنتجةالكيميائيةالموادتشمل

وليروكسيدالمنجنيز،أكسيدثاني:الكهربائي

ك!!ويستخدم.شلوراتوالبير،والكلورات،الهيدروجين

وقودفيواكبيركلوراتالهيدروج!تبيروكسيدمن

فيأيضاالكهربائيالتحليليستخدمكما.الصواريخ

مقاومةأكثرلجعلهاأولزخرفتهاالفلزاتسطوحأنودة

للتآكل.

الإنجليزيالكيميائيكان.الكهربائيالتحليلقوانين

فيلحثواالذينالعلماءأوا،!منواحدافاراديمايكل

التجاربمنكثيربعداممتطاعوقد،الكهرلائيالتحليل

التىالاتيةالثلاثةأغوانيرايحددأنالدقيقةوالحسابات

الكهربائي:التحليلعمليةتحكم

تحلي!!إحداثعلىكهربائىتيارقدرةتعتمدلا-ا

تتماممب2.ال!حمربائي!!أ!طإبألينالمسافةعلىكهربائى

المستخدمة.أصحهرباءام!صميةكهربائياالمتحللةالمادةكمية

المكافئمعأيضاكهربائياالمتحللةالمادةكميةتتناسب3-

أ!زنايساويلفلزالكيميائىالمكافئ.للمادةالكيميائي

التكافؤ.علىمقسوما()بالجراماتالذري

يتطلبفلزالأيالواحدالمكافئتحليلأنفاراديوجد

فإنالمثالممبيلوعلىالكهرباء.منكولوم69)005

2،النحاسوتكافؤ.4563هوللنحاسالدريالوزن

هوأطسحاسأمميميائياالمكافئيصبحهذاوعلى

علىتترلسبسوثأضحاسامنالكميةهذه.جم7731.

005.69مقدارهاالى!رباءصكميةتمرعندماالأنود

يمسابالذيالكولوماتعددويقاس.المحلولفيكولوم

الأمبير.تسمىبوحداتثانيةكلفي

للضغطمشابهاالجهد()فرقالفولطيةاعتبارويمكن

.الدائرةخلالالكهرلاءثميةيد!الذيالكهربائي

التيار.أهميةنفسالكصبائيالتحليلعمليةفيوللفولطية

عمليةلإجراءالفولطيةم!أدنىحدوجودمنولابد

وانحرجاتالمدخلاتجدول

انحرجات

عةرار

حدمات

المفافةالقيمة

أحور

أرلات

عموديةمجامععف

اررولاراتامملاحملاالأرقام*ا

عةرار

23

خلاتلمدا

تصميع

27

لا5

912

ماتحلى

178

211

هيدروجينإلىالماءفتحليل.معينةلمادةأسكهربائياالتحلي!!

231.يتطلبمثلام042حرارةدرجةعندصسج!توأ

فولط.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكهرداء،ل!عرساءالفلاءاجتالإل!ضر

الكهرلائيةالكيمياءي!،!ما،ديرا!ادنودالأا

المغسميومعلم،لملراتالأيورا

ئياممصبااالقطباح!ر،ئيااضيارا

ددراسةطريقةوالغخرجاتالفدخلاتتحليل

الويقةولهذه.المحتلفةالاقتصادأجزاءبينالمعقدةالعلاقة

علىالتجاريةوالأعمالالحكومةأسدىمنوعةامشخدامات

الأمريكيالاقتصادعالهاالويقةهدهأصورسواء.حد

العشرين.القرنمنأحشرينياتافيأ!يونتيضالسيلير

تحليلاتتشملوانحرجات.المدخلاتجداول

استخدام،الأحيانأغلبفي،والخرجاتالمدخلات

لمعالجةبالحوامميبويستعانجدا،معقدةرقميةجداول

.المعلوماتهدهمث!!

كبير.حدإلىمبسطجدولالمقالةهذهمعويوجد

لهتخيليلاقتصادالسنويأضشاطاالحدولهذايصف

الأرجوانيةالمنطقةوتقدم.فقطصناعاتلثلاثعلاقة

بوصفهاصناعةلكلالخرجاتالجدولهذامناللون

رقمكلويمثل.أخرىصناعةأوذاتهاأصناعةامدخا!

فىالمصنعة"كا:11-مسعاا.الأراأ!الحد"ةمدرحر
!لحسر!.-ىجوهـ!خما

العلويةاليسرىالصفوففيأ!اردةاالصناعيالحقل

الأفقيةالصفوففيالمدرجةالمصنعةالشركاتوبجواره

مبيعاتإجماليأنإلى21الرقميشير،ولذلكالعليا.

)صف(حقلمن)الشركات(السمويةالمؤسسات

أيبلاالزراعيةالمؤسساتحقلإلىالمصنعةالشركات

دودلار.بليون

نهائيةأسواق

حكومة

ء2

48

2ءأ

تصدير

مجاميعصف

أفقة

912

211

083الإححالى(ارطي)الاغ
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أسواقوالمعنون،الجدولمناللونالأزرقوالجزء

للبضائعالمحليةوغيرالصناعيةغيريوصإلوجهات،نهائيه

فإن،المثالسبيلوعلى.صناعةكلتنتجهاالتيالخدماتأو

بليون52قيمتهماجملةيشترونالأفرادأنإلىيشيرالجدول

الدولاراتمنبلايينأربعةقيمتهماتشتريوالحكومةدولار

.الدولاراتمنبلايينمعبعةقيمتهماتصمديرويتم

القيمةفيعالجالجدولمناللونالأحمرالجزءأما

والخرجاتالمدخلاتجداولفيالمضافةوالقيمة.المفافة

الدخلقيمةمنهاينقصما،صناعةمخرجاتقيمةهي

شركاتمنأوأخرىصخاعاتمنشركاتهاتشتريهالذي

تقريبا،،تعادلالمضافةوالقيمةذاتها.الصناعةداخلأخرى

عمالها.إلىتدفعهاالتيالأجورإليهامضافاالصناعةأرباح

22تباالزراعةتدفعهاالتيالأجورأنالجدولويوضح

دولار.بلايين3الصناعةأرباحوأندولار،بليون

خاصأفقىصف!فيإجماليكلأنهنالاحظ

.العموديالصف!فيالموضحإجماليهايعادلبالصناعة

،العموديالصفإجماليأوالأفقيالصفإجماليوجملة

الإجمالي.الوطنيالنابخعنهاينتجالصناعاتلكل

والخرجاتالمدخلات.لجداولالاستخدامات

علماءيستطيع،المثالسبيلفعلى.عديدةاستخدامات

علىجديدةضريبةبأثرللتنبؤاستخدامهاالاقتصاد

.السياراتصناعةفىالتوسعأقتصادات

الصناعاتأوضاعببحثالتنبؤهذابمثلالقيامويمكن

.السياراتلصناعةمدخلاتمخرجاتهاتشكلالتي

الاقتصاديبالأثرللتنبؤأيضاالجداولهذهاستخدامويمكن

.الوارداتزيادةعلىجديدةضريبيةلسياسة

الواحدالخظامأجزاءأداءكيفيةدرامعةالئظمفحليل

وأ،الناسمنمجموعةيكونأنيمكنوالنظاممعا،

وظيفةأضأديةمعاتعملالتيالأخرىالعناصرأو،الالات

.محددة

الطرقأفضلإيجادمحاولةإلىالنظممحللويعمد

تعدالمثالسبيلفعلى.منهكفاءةأقصىلتحقيقما،لنظام

والمدرسين،،الطلبةعلىيحتويبذاتهقائمانظاماالمدرسة

تطويرعلىالعمليمكنهالنظمومحلل.الدراممةوغرف

كفاءةأقصىإلىيصللكي،الدراسةمواعيدجداول

الدراسة.وغرفالمدرسينلا!متخدامككنة

قدالتيالمجالاتمنالعديدفيالنظمتحليلويستخدم

والاقتصادالتجاريةوالاعمالالمسلحةالقواتتشمل

والنقل.والعلومأ!شاعةواوالحكومة

الرياضياتمعرفةإلىدائماالنظمتحليلويحتاج

،المطلوبالنظامدرالممةأجلمنالحسابوعلوم،المتقدمة

المعادلاتالنظممحلليستخدمحيثمعه،والتعامل

تلكوتشكل،للنظامالختلفةالأجزاءلوصفالرياضية

يتمالنموذجوهذا.الرياضىبالنموذجمايسمىالمعادلات

فيالنظامهذاويستخدم،منطقيةلأسه!وفقاتحليله

معظميستخدمولذا،والمعقدةالطويلةالحسابيةالمسائل

الحلولإيجادفييساعدهملكيالحاسوبالنظممحللي

المنطق.انو:.المسائللهذه

عامنهايةفيالنظمتحليلوسائلتطويرتموقد

بتطورذلكارتبطحيثمؤخرا،وانتشرأم039

الحوامميب.

.المعلوماتإدارةأنظمة:أيضاانظر

أسسها،العقليالمرضلعلاجطريقةالئفسيالثحليل

هذاإلىفرويدتوصلفرويد.سيجموندالنمساويالعالم

العشرين،القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرفيالعلاج

ويشير.لهمخالفةوسائلإلىآخروننفسيونأطباءوتوصل

يستندالتيالنظرياتإلىأيضاالنفسيالتحليلاصطلاح

.العلاجذلكمثلإليها

النفسيةالاضطراباتعلاجيمكنفرويد،لاراءتبعاو

لديه.المدركةغيرالمريضومخاوف،رغباتعنبالكشف

ونشاط،والخاوفبالغرائزيتأثرسلوككلأناعتقدفقد

واعتقد.المنطقيللتفكيرلايخضمعالذيالمدركغيرالعقل

الجنسيةخاصة،المبكرةالطفولةفترةفيالبدنيةالمعاناةأن

حياته.مستقبلفيالفردسلوكتشكلمنها،

خاصةالبغيضةالتجاربأنالنفسيونالمحللونويعتقد

مرضافتسببالباطنالعقلفيتكمنقد،الطفولةفترةفي

التجاربهذهنزعالنفسيبالتحليلالعلاجويحاولعقليا.

الوعي.حيزإلىالباطنالمريضعقلمن

منعموماالعلاجهذايستمر.النفسىالتحليلعلاج

فيجلساتخمسإلىثلاثمعسنواتخمسإلىسنتين

يجلسبينما،أريكةعلىالمريضيسترخيوفيها.الأسعبوع

المريضمنيطلبثم،مرئيموضعغيرفيالنفسيالمحلل

هذاويسمى.لهتخطرالتيالافكاركلعنيكشفأن

وألمحللالمريضيحاول.بحريةالأفكارتداعيالإجراء

،والخيالاتللأفكار،النفسيالمعنىتفهمالنفسي

العلاجمجرىوفيعنها.عبرالتيوالمشاعر،والأحلام

نحويكونونهاقويةمشاعرعنللمعالجالمرضىمايعبرغالبا

ويكشف.التحويلالعمليةهذهتسمىآخرينأناس

حياتهمفيالمرضىاتخذهامعينةمواقفعنالتحويل

.الناسبقيةيمعلاقاتهمتشوبواستمرت،المبكرة

علىالمر!ىمساعدةالمعالجيحاولالتعبير،هذاوبتفسير

علاقاتهم.فيوالحريةالنضوجمنأكبرقدرتحقيق
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وألايقولونالناسأنأوضئفرويد.النفسىالتحليلنظرية

كيرالعقلىفالنشاطقصد.غيرمنمصادفةشيئايفعلون

مثلا،اللسان،كزلةالمصادفاتتلكمثلإلىيؤدي،المدرك

العقليمارسفرويد،بهيقولماوحعسبموعد.نسيانأو

.المدركمنأكثرمذركغيرنشاطا

)الهوالذاتأ-أقسابمثلاثةإلىالعقلفرويدقسم

ماومعهمال!طفاليولدالعليا.الانا3-الأنا2-والهي(

اللاوعي.داحلالعرائزمجموعةوهي،بالذاتيسمى

العليا.الأناواالأنا،ي!صسبونفإنهم،الأطفالينمووبينما

واتخاذ،الإراديةوالحر!!ةأرزاكرةامثلالمناطقالأناتحكم

الصحيحب!تالتمييزمنالعقلىالعلياالأناوتمكن.القرارات

بينالحادةالخلافاتالعاطفيةالمشاكلتسببوقدوالخطأ،

أفرزتإذا،صعوبةتنشأوقد،الثلاثةالأقساممناثبن

علىالعلياالألاتصربينماأشياء،لفعلقويةرغباتالذات

خاطئة.الرغباتهذهأن

متداخلةأطوارلخمسةيمرونالأطفالأنفرويديعتقد

هي:الخمسةوالأطوار.النفسىالجنسىالنموسماها

كورةالدطور3-الشرجىالطور2التلقيطور-أ

أ!الأطفاايتلذذأضلقياطورففي.المراهقة5الكمون-4

إلىسيدوماسذيا،الشرجيالطوروفي.بالرضاعة

فضلاتخروجعلىبالمسي!رةاللأطفاليستمتع،الرابعة

وعيعلىالأطفاليصبح،الذكورةمرحلةوفي.الجسم

أوديب،عقدةعندهموتنشأ،الجنسيةبأعضائهممتزايد

عقدةانظر:ايلآخر.الجنسمنالوالدنحوقويانحياروهي

إلىالأطفاليتحولالابتدائيةالمدرسةأثناءأنهبيد.أوديب

الخامس،الطورأماالعواطفكمونفيهيقلالذيالطور

الطفوليةالمشاعربينبصراعفيتسم،المراهقةطوروهو

مرحلةلبلوغالتطلعوب!تالوالدينعلىلالاعتماد

.الاستقلال

الخمسةالأطوارمنطورأيأثخاءالعاطفيةوالمشاكل

المرحلةتلكسماتتجعلأنيمكن-فرويدقولححسب-

دونيبقىقدمثلا،،القلقفالولد.البلوغسنإلىتستمر

حتىأبيهمنعليهاغيرتهوعلى،لامهحبهعلىمنهوعي

الرشد.سنللوغهبعد

الصعوبةمنتجعل،اعتراضاتالنهايةهذهوعلى

.الصوابهوردهاتجعلبلإليهاالطمأنينة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

سيحموندرويد،5الحفسيالط!العقليةالأمراص

الليحيدوالعصا!الأساا

علم،المفسالممسىاحلاجاالتمميس

الهيسترياأسشوادالصعلمإيرسمتحولر،

حو!شافكارل،!عإريك،فرومالدهان

.النبويالحديثال!:والأداء.التحمل

غازيةفقاعاتتكونعنتنتجوخطيرةمؤلمةحالةالتحئي

عندماالحالةوتحدثالجسما.وأنسجةأصدمامجرىفي

ويطلق.فائقةسرعةبالحسمالمحيطالجويالضغطينخفض

مرضأوالفحغطزوالمرضالمممأيضاالتحنيمرضعلى

فيوالعاملينالغواصينيصيبحيث،القيسون

المحكمة.الحجرةانظر:(.المحكمة)الحجراتالقيسونات

إلىأوالماءسطحإلىعادواماإذابالمرضهؤلاءويصاب

ركابيتعرضوقد.كبيرةبسرعةالأرضسطحمستوى

معادلةنظامتوقفإذاالتحنيمرضإلىأيضاأطائراتا

العمل.عنالطائرةفيالجويالضغط

يندفع،كبيرةبسرعةالجويالضغطلنخفضفعمدما

الجسمسوائلفيمحلولشكلفيالموجودالنيتروجينغاز

تلكوتتسبب،عازيةفقاعاتويكونالمحلولخارح

الدورةإعاقةأوالأنسجةانقطاعأوتمددفيالفقاعات

ألامحدوثالتحنيلمرضالشائعةالأعراضومن.الدموية

وصعوبةبالجلدالتهابأوحكةمعأحظاماأوالمفاصلفي

شيوعاالأقلالأعراضأما.كلياوجزئيششللالتنفممىفي

وقدوالإغماء.والتشنجاتوالقيئوالدوخةارأسدرافتشم!

.الحالاتبعضفيالوفاةفيالمرض!يتسبب

خارجبأعماليقومونالذينالفضاءرواديرتدي

غازيضغطعلىتحتويخاصةبدلاتالفضائيةمركباتهم

يتنفسالفضاءمركبةخارجعملأيأداءوقبل.منخفض

لطردأرئساعاتاوثلاثلمدةالنقيالأكسجينالرواد

منيقللمما،الجسممنالنيتروجينمنمم!ضةكميةأكبر

مركبةخارجعملهمأثناءالتحنيبمرضالإصابةاحتمالات

الفسطمعادلةعرفةبوصاطةبهالإصالةتجصممكرالتحنيمرض

عواصانال!كمورةلىويرى.العوصسعدأعلاهال!ورة!ىالمو!حة

.الورقلع!ليالوقتيقصيان
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والغواصينالقيسوناتفيللعاملينيمكن،وبالمثلالفضاء.

الماءسطحإلىصعودهموأثناءقبلالنقيالأكسجينتنفس

التحني.بمرضالإصابةاحتمالاتمنللحد

ذلكويتم،الجويالضغطبزيادةالمرضتجنبويمكن

تؤديحيث،الإغلاقمحكمةضغطحجراتفىعادة

مماالنيتروجينفقاعاتعلىالضغطإلىالجويالضغطزيادة

سوائلإلىأخرىمرةالنيتروجينمنجزءعودةيسبب

يتركبحيثتدريجياذلكبعدالضغطويخفض.الجسم

يتسببوقد.كثيرةفقاعاتحدوثبدونالجسمالنيتروجين

دائمة.أضرارحدوثفيالتحنيبمرضالإصابةتكرار

وإظهارهاالحيواناتحفظفنهوالحيوائاتتحئيط

أنواعاالطبيعيالتاريخمتاحفتعرض.حيةكانتلوكما

الطيعية.هيئتهافىالحيواناتمن

دقيقةمقاساتبأخذأولاالمحنطيقوم.التركيبطريقة

بدقة،الحيوانجلديزاح.الميتللحيوانالتشريحيةللأبعاد

بعد.الزرنيخيالصابونمثلالحافظةبالموادمعالجتهوتتم

بماالحيوانجسملتركيبةرسوماتبوضعالمحنطيقومذلك

النسخةهذهوتصبح.والمنخفضاتوالعضلاتالعظامفيها

المحنطيقومالتاليةالخطوةفيالمرشد.هيالرسوماتمن

الهيكلاستخدامويمكنالمعدنأوالخشبمنإطاربصنع

الطينبإضافةالمحنطيقومبعدهاأيضا.للحيوانالعظمي

ويستخدم.للحيوانالتشريحيةالأبعادعليهوينحتللإطار

منومجوفرفيعقالبلصنعالطينمنالمصنوعالنموذج

الشبكي.السلكوأحيانا،والخيعق،الورقوعجينة،الجص

تماما.الحيوانلجسممشابهايكونأنمنللقالبولابد

وخياطته،القالبعلىالجلدبوضعالمحنطيقوموأخيرا

وبالنسبة.يتماسكحتى،والدبابيسبالملصقاتوتثبيته

ذلكبعدويصنعأديمين(،)إلىويدبغالحيوانعنالجلديزيلأولا.جريحمالةفيوهوللفهدحسيانموذجماليصنعخطواتلعدةوفقايعملالمحنط

النموذح.م!للحيوانمحوفايصنعبعده-الوسطفي-للحيوادالصلصالم!نموذحا

إضافةبعدالولهط.في-مكاله!ىالجلدوتدبيسولصقبخياطةيقومأخيرا(،اليمين)إلىالقالبعلىالمدبوغالجلدبوضعذلكبعديقومالمحنط

اليسار(.)إلىمكتملاالسموذجيصبحواللسادوالأذنينالعيودسللجسمالأحرىالمعالم



الموتىتحنيط142

يدبغأنالضروريمنيصتى،الكبيرةالحيواناتلبعض

إضافةمنتأطمحنح!أولالد.أصلقالبتلميسهقبلالجلد

لصنعحاصةموادوا!شعمالالجسمامعالممنالعديد

بمللعيونالصبيعياأضعبيراعلىوللمحافظة.واللسانالعينين

وذلكبطلائهايقومونمحوشةكراتالمحنطونيستحدم

أيضاالمحنطهونويقوم.الزجاجيةالعيونامشعمالمنبدلا

الأذنين.ابتشكي!!

والتجميدالتجفيفأسلوبالمتاحفبعضتستخدم

أساسعاتستحدمقأءإاوهذهالحيواناتعيناتلحفظ

والسناحب.المغردةأ!بلاب!امث!الصغيرةالحيوالاتلتحنيط

تمأضاراوتباكتشرملماالمحنصأي!صنأنالضروريومن

أصباغة.اواررباعةارأ!ي!صاني!ظواوالنحتوالرسماالطبيعي

أضصنيعتجاريةاممتوديوهاتالمتاحفبعضوتستأجر

تلقيطرية!عنمهاراتهمالمحنط!!معظموي!صمسبعيناتها.

.خبرةذويمحنطينأيديعلىالتدريب

موادبو!عاطةالموتىحثثحفظهوالموكل!

كأنهفيبدوبممظههرهعلىالإنسانجسمفيحافظ،كيميائية

الدفن.مراسمإجراءقب!!عامم!!انفيتسجيتهعند،حي

تؤخرالتيالدياناتبعضبمتطلباتيفيأنهإلىبالإضافة

فيمئآخر،م!صانإلىالجتةأخق!!تضطرأو،أياملعدةالدفن

الجتة.تعفنالتحنيط

مهنةالتحنيصأعرص.القديمةالعصورفيالتحنيط

كان..مق0004عاممنذأسقديمةامصرفيالمهارةفائقة

الجثةأواللومياءوجودأنيعتقدونالقدماءالمصريون

طرقوتنوعتالحسد.فىالروحلبقاءضروريأمرالمحنطة

بنقعالمحنطيقوم.المتوفىمكانةلعلوأولثروةتبعاالتحنيط

الفجواتملءفييأحذثم،الصوديوممحلولفيالجسد

القطرانإضافةوعند.اشاتنجوعروقوالمطيباتبالزيوت

سوداء.تظهرالمومياءإلى

هرمهداخ!!منقرالملكجثةعلىعثرأم،088عامفي

كما.سنة0.54تقاربلمدةحفظهتمحيث!مقارة،في

جثةعلىالبحريالديرفي،أم881عامالاثارعلماءعثر

00312إلىتعودالتي،الثانيرمسيسالفرعونيالملكمومياء

يقتصرولىف!!انوا،والرومالىالإغريققدماءأما.مضتسنة

أما.والزيوتوالمعطراتالمميباتلاالموتىجشثمسحعلى

التمثيللمعارضمتهمأخحنيطبايقومونشلاالمعاصرونأضصارىا

عدوادحطوأ!بالميتالتمثي!الإسلامحرموقدهذا.بالميت

النبوية.الأحاديثفيحاءكماالدينفي

أم007عامنحوبدأ.الحديثةالعمورفىالتحنيط

رالستشفريدريكالهولنديتالتشرعالمقامعندما

وكأنهفتحفظه،المتوفىشرالديئبهاتحقنوصفةباختراع

منه،الجسمسوائلبسحبالمحنطونفيقوم،اليومأما.حي

الفورمالدهيدمعقمعلىيحتويبسائليحقنونهث!

.لكحولواءلتوتياايدكلوروئبة!شايدثلورو

بعضوفي.بذلكخاصةمدارسفيأضحنيطايدرس

ثمدراستهممدةباستيفاءالصنعةهذهتلاميذيقومأجلادا

لممارسةتؤهلهمشمهادةعلىللحصولامتحانايجتازون

الموتى.جمازمهنة

والولاياتأوروبافيمتداولايكونأضحنيصأايكادلا

حرقطريقةاستعمالتزايدلكنالسواء.علىالمتحدة

الولاياتفيالتحنيطاستعمالانخفاضإلىدعاالجثث

فلاالإسلاميالعالمفيأما.الأخرىأجلاداديوالحتحدد

بعدقبورفيتدفنبلتحرتولاالموتىجتثتحففأ

عليها.أ!لادا

ا!لومياء.،زةالجظ:أيضاالظر

فيالأحياءعلماءيستخدمهاكلمةالتشكلأوالتحول

الشكلفىالدنياأصلحيواناتتحدثالتيالتغيراتوصص

والحيوانات.النفئوالبلوغطورإلىالنموطورمنوالمظهر

الإنسانبهيربماتمر،والخيولأمملابواأغططامثلالعليا،

صغاراتلدولادتهاعندفهي.الختلفةالنموأطوارمن

وتمثل.الحجمفيلاتشبههاولكنهاأ!شكل،افيتشبهها

الحيواناتتفقسعمدماوأعنالمباشر.بالنمومايعرف

غيرتبدوفإنها،البحريأ!نفدوازالفرالقأخم!امث!الدليا

الحيواناتهذهمنالعديدفيوتحدثأ!ديها.لواشبيهة

نأقبل،والحجمالش!!فىجذريةتغيراتأضمواالم!صتمملة

النمو.مكتملةتصبح

العثة،أوالفراشةحياةدورةفيتحدثالتيوالتغيرات

العثةلأنوذلك،للدهشةإثارةالتحولأمثلةأكثرمنتعد

العلماءويعتبرها.متباعدةمراحلبأرلغتمر،والفراشات

التيالبيضةهيالأولىفالمرحلة.الكاملالتحولعلىأمثلة

منوالعديدالفراشاتبيضوضعويتم.الحنينفيهايتشكل

منالتاليةللمرحلةالطعامتوفرالتيالنباتاتعلى،العثات

اليرقة.تدعىوالتيالنمو،مراح!!

باليسروع.أيضا،العثةأوالفراشةيرهضةتعرف.اليرقة

جلدذاتأوشمائكةأولالشعر،مكسوةاليرقةت!صنوقد

ألوانذاتأنماطبعدةأوواحدأ!نذاتتكونوقد،ناعم

أرجلالهأنفيالبالغةالحشرةعناليسروعويحتلم!.فاقعة

البالغةالفراشةأما.ماضغةفمويةوأجزاءالماصةتشبهبطية

إلىوإضافة.ماصةفمويةأجزاءولهابطنيةأرج!لهافليس

أحنحة.لهليساليسروعفإن،ذلك

عدةالخارجيجلدهويسقط،سرعةاليسروعينمو

يسروعيضع،اليرقةطورفيالشهر،مايقاربوبعد.مرات
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الكاملالتحول

المنزليةللذبابة

اليرقةبن)مرحلةالخادرةوتشكلوتنموتتعذىيرقةمنهالتخرجالبيضةتفقسالمزليةالذبابةحياةدورةحلال

.الخارجإلىمنهاوتحطلقالخادرةداخلالبالغةالحشرةوتتكون(البالغةوالحشرة

،أخرىدعامةأيأوغصينعلىالحريرمنلبادةالفراشة

ليدخل،أخرىمرةجلدهيسقطثمبها.نفسهويلصق

ويشكل.الخادرةوتسمىالتحولعمليةمن،الثالثةالمرحلة

جلدهايطرحأنقبل،حريريةشرنقاتالعثاتمنالعديد

مرحلةتقضيأخرىعثةوهناك،الخادرةمرحلةإلىوتنتقل

.النباتجذورخلايافيالأرضتحتالخادرة

أثناءالمتطورةالعثةأوالفراشةتكون.الخادرةمرحلة

محميةالفراشةخادرةوتكون.نشطةغيرالخادرةمرحلة

يتمالخادرةغلافداخلوفي.فقطالبطنيالجزءبوساطة

وتعد.البالغةالفراشمةبهياكلاليرقيةالهياكلاستبدال

فيهاتكونالتيالفتراتلتمضيةمثاليةالخادرةمرحلة

تدوموقد.القحطأوكالشتاء،قاسيةالبيئيةالظروف

ويتوقفأشمو.عدةتستمرقدأوقليلةأياماالخادرةمرحلة

.والنوعالمناخعلىذلك

أيضاتسمىالتيالبالغةالحشرةتخرج.البلوغمرحلة

تناثمطرالتي،الخادرةغلافعلىالضغططريقعناليافعة

وأغصينعلىليستقرالبالغالكائنيزحفثمومن.لتتفتح

لكيالمتقلصةأجنحتهعلىالدميضخثم،أخرىدعامةأية

لتتغذىبعيداتطيرثم،الكاملحجمهاوتتخذقويةتصبح

في)عصارةالشمبرنسغأوالزهوركرحيق،سائلبغذاء

التكاثرية.بنشاطاتهاتقومثم(،النباتات

الففدعةتحول

والنمل،والذبابالخنافسمنكليقوم.أخرىأمثلة

بعمليةالأخرىالحشراتمنوالكثيروالنحلواليسروع

الجندبمثل،بدائيةالأكثرالحشراتأما.الكاملالتحول

البيضة:هيفقطمراحلثلاثلهافإنالصرصور،أو

ويسمىالنمو(.المكتملة)الحشرةواليرقةالانتقالىوالطور

التحولالخادرةطورلايشملالذيالتحولمنالنوعهذا

الكامل.غير

مجموعاتمعظمفي-أيضا-التحولويحدث

التي)الحيواناتكالفقارياتالأخرىالرئيسيةالحيوانات

أفضلمنوالعلجومالضفادعحيث(،فقريعمودلها

تفقسثمالماء،فيبيضهاتضعف!.المعروفةالأمثلة

لهليس(،الضفدع)فرخشرغوفمنهاليخرجالبيضة

ليصبحتدريجياالعلجوموينمووخياشيم،ذيولولهأرجل

.الذيولوتختفيالخياشيممحلالرئتانتحلحيثضفدعا،

على،وخارجهالماءداخلالعيش،الشراغيفوتستطجع

الماء.فيتعيشأنيجبالتيالعلاجيمعكس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشرنقةوالتحسيرالانسلاخ

العثةالحشرة

شةالفرادرةالخا

ليرقةابةلالذا

لاو

3!كاهـ

!.!و
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يرقات

بالغةحشرة
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الطاقةمخزونالبيومالر،أنظر:.الحيويالتحول

الصلحة(.)المعايات

منيتمالتيالعملياتمجموعةالصخريالخحىل

التحولعمليةأثناءويتمالصخر.فسكلتحويلخلالها

ونتيجةالصخر.فيالمعادنوترتيبوشمكلحجمتعديل

المعادنحجميزدادأوجديدةمعادنتتشكلقدلذلك

عمليةفيوالحرارةالضغطويتسببأصلا.الموجودة

زيادةأوالصخورإذابةالتحؤلعمليةتشملولا.التحول

الاتصاليالتحولعمليةوفي.الكيميائياتإنقاصأو

ساخن،بركانيمحسملاتصالهنتيجةالصخريتحول

الذيالتغيرأما.المثالسبيلعلىالبركانيةالحمممنكسيل

!يسمىرضالأسطحتحتالواقعوالضغطالحرارةتسببه

فيعادةالإقليمياخحولاويحدث.الإقليمىالتحول

التغيراتالديناميكيالتحولويشمل.واسعةمنطقة

تماما،المتدنيةوالحرارةالعاليالضغطعنالناتجةالصخرية

القشرةفيكبيرصدعسطحعندالموجودةكتلك

الأرضية.

الصخور.؟المتحولالصخر:أيضاانظر

خلالمنآخرإدىالعناصرأحدتغيرالعئاصرقحول

الواحدالعنصرذراتكلأنذلك.الذرةنواةفيتغييرات

فيتغييرفأينوياتها.فيالبروتوناتمنالعددنفعرتحمل

لأيةويمكن.مختلفعنصرينئذرةالنواةبروتوناتعدد

بثطريهتعننواتهافيالبروتوناتعددتغيرأنذرة

العناصرتحوليحدثوقدأخذها.أوالذريةالجسيمات

صناعية.بوسائليحدثقدكما،طبيعيةبصورة

ذرةنواةتبثحينماالطبيعيةالتحولاتمعظموتحدث

الانحلالخلالمنمعينةجمسيماتتلقائيامشعة

الانحلالحالةففي.البيتاويالانحلالأوالألفاوي

بروتونينمنيتكونألفاوياجسيماالنواةتبثالألفاوي

88علىتحتويالراديومذرةنواةأنذلكمن.ونيوترونين

68يتبقىألفاوياجسيماالنواةتبثأنوبعدبروتونا

تشكيلها.تمقدالرادونذرةتكونثمومنبروتونا.

النواةفتبثبيتا()تآكلالبيتاويالانحلالحالةفيأما

البيتاويالجسيميكونالأحيانمعظموفيبيتاويا.جسيما

تحويلخلالمنإنتاجهتم،سالبةبشحنةمشحوناإلكترونا

تكونالتحولهذاعنوينتج.النواةفيالنيوتروناتأحد

الجسيمبثبعد،النواةتحتويأنذلكعنوينتج.بروتون

ناقص.واحدونيوترونزائدواحدلروتونعلىالبيتاوي

تحتوينواةله41الكربوننطرفإن،ذلكعلىوكمثال

النواةتبثأنوبعد.نيوتروناتوثمانيةبروتوناتمعتةعلى

نواتهتحتويالذي41النيتروجينيتشكلالبيتاويالجسيم

.نيوتروناتوسبعةبروتوناتسبعةعلى

نوعمنالبيتاويالجسيميتكونالحالاتبعضوفي

عنالشحنةموجبالإاعترونهذاتكوينويتم،البوزيترون

الوقتفينيوترونتكوينيتمحيث،بروتونتحويلطرية!

علىتحتويأن،لبوزيترونالنواةبثعنويتأتى.نفسه

علىوكمثالزائد.واحدونيوترونناقصواحدبروتون

بروتوناتستةعلىيحتويالذي11الكربونيبث،ذلك

تبثأنوبعد.البوزيتروناتمنعددانيوتروناتوخمسة

التي11البورونذرةتتشكلبوزيترونا11الكربوننواة

.نيوتروناتومشةبروتوناتخمسةعلىتحتوي

تفجيرطريقعنالصناعيةالتحولاتمعظهمإنتاجشيت!ا

ذاتالجسيماتمنغيرهأوالألفاويالجسيمذاتالمويات

انظر:.جسيماتمعجلأونوويمفاعلفيأحاليةاالطاقة

أستخدامعنالنابخالتحولحالةوفي.الجسيماتمعجل

واحدابروتوناالنواةتكتعسبالألفاويةالجسيمات

الذيالألفاويالجسيمأولأالنواةتمتص.ونيوترونين

النوأةتكونذلكومع.ونيوترونينبروتونينعلىيحتوي

تطرحوهي،مستقرةغيرالامتصاصهذاعنالماتجة

بروتونا.

الانشطارمنها،أخرىبطرقأيضاالتحولويحدث

إحدىنواةتنشقحينماالانشطارويحصل.والاندماج

.الأحيانمعظمفيضعيفينعنصريننواقيإلىالذرات

لأحدالنواةامتصاصعنالانشقاقهذاوينتح

نوأقيوصلطريقعنفيحدتالاندماجأما.النيوترونات

الانمث!طاربمانظر:.أثقلعنصرنواةليشكلاأخف!عنصرين

النووية.الطاقة

فوقماعنصر،الإشعاعيالنشاط:أيضاانظر

.نيومليوراا

اهـصيا!م!3)أوواثالحجريالفحمانظر:اووور.

.)التحويلى(لنفطا،(لعمليةا

وتحمعاتهم،مقابلاتهمالناسبهيبدأسدوكالتحد4

بذلكأمركماعليكمالسلام:القادمقولفيهاوالأصل

وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليكمالسامقفيردالإسلام

وأمنهابأحسنفحيوابتحيةحييتم)وإذاالقرآنلقول

وإذا،فرضوردهسنةالسلاموابتداء86.السماءةردوها!

فرضوردهالكفايةعلىسنةفابتداؤهجماعةكانوا

وتعميمللبركةنشرفيهاالطريقةبهذهوالتحية.كذلك

الله.منالرحمةوطلبالسلامفيرغبةوإبداءللخير

بدءنحومنالحكيمالشرعحددهاعامةادابوللتحية
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والواقف،الماشيعلىوالراكب،المقيمعلىبالتحيةالقادم

الادابمنذلكوغيرالكبير،علىوالصغير،الجالسعلى

الكريمالقرأنحرصوقد.الشريفةالنبويةالسنةفصلتهاالتي

لهاوماوالتحيةالسلامأهميةذكرعلىمواضعهبعضفي

غيربيوتاتدخلوالاآمنواالذينأيها)ياتعالىفقالآثارمن

لعلكملكمخيرذلكمأهلهاعلىوسملمواتستأنسواحتىبيوتكم

فسلموابيوتادخلتم)فإذاأيضا:وقالالنور:27.!تذكرون

.16النور:!طيبةمباركةاللهعندمنتحيهأنفسكمعلى

كونهاتتعدىلاالبشربينللتحيةأخرىأنواعهناك

الجماعاتبعضوتفرضهتضعهعاماأسلوباأونظافا

الاحترامعنتعبروهيالعسكريةالتحية:منها،النظامية

التحيةمناخرىأنوأعوهناكلبلد.أولعلمأولضابط

للمتبارزين.المتقنةوالحركاتبالأيديالمصافحةتتضمن

اوريةا!ح!ات!ظ!4.بالأيديالعسكريةالتحية

الشكلالعسكريةالنظموتحدد.البلدانمنالعديدفى

الجيوشبعضففي.بالأيديالسسكريةالتحيةتأخذهالذي

مسافةعلىبالأيديالتحيةأداءالعسكريينعلىيجبمثلا

وذلكخطوات6عنتقلولا،خطوة03عنتزيدلا

إلىالكفتشيربحيثالجبهةإلىبرشاقةاليمنىاليدبرفع

القبعة.حافةإلىالسبابةوأصبعأسفل

علىويجبدرجة45مقدارهازاويةفيالساعديرفع

كما،يحيونهحينالضابطإلىمباشمرةينظرواأنالجنود

علىيجب.أمكنإذأالتحيةيردأنالضابطعلىيجب

قبعاتهميرتدونكانواإذاعماالنوبغضالتحيةأداءالجنود

البحريةالأساطيلبعضفيالعاملينعلىيجبكمالا،أم

علىالبحارةويحيي.التحيةأداءأثناءقبعاتهميرتدواأن

عندوذلكفقط،اليومفيواحدةمرةضابطهمالسفينةمتن

أثناءالتبليغحالاتفيعداماالسفينةدخولهمأثناءلقائه

منوالمتطوعونالضباطيؤدي.اليوميةخدمتهمفترة

السفينةظهرعلىالمسؤولوللضابطللعلمالتحيةالعاملين

يغادرونها.وحينسفينتهمإلىيصعدونحين

العسكريالزييرتدونالذينالجنودعلىيجب

النشيدأداءأثناءالتحيةوأداءانتباهحالةفيالوقوف

يجبكما.ينخفضوحينالعلميرتفعوحين،الوطني

فيبهميمرحينأوبالعلميمرونحينالتحيةأداءعليهم

يخفضأنيركضالذيالجنديعلىويجب،موكب

يجوز.التحيةيؤديأنقبلالعاديالسيرلمستوىلصرعته

أما.التحيةأداءوحدهمالرفيعالمستوىذويللجنود

الأنظمةبعضتبنت.التحيةأداءعليهيجبفلاالسجين

الجميععلىيجبالتيالتحيةمنمحددةأشكالأالسياسية

المدنيونكانالنازيةوألمانياالفاشيةإيطاليافى.أداؤها

فىالأمامإلىالأيمنالساعدبرفعالتحيةيؤدونوالجنود

تشبهالكنديةالعسكريةالتحية

الولاياتلقواتالعسكريةالتحية

الأمريكيةالمتحدة

تكونالبريطانيةالعسكريةالتحيةأداؤهاوشمالسلاحتحية

.الخارجإلىمتحهةاليدكفة.لالبمدقية

والأسبانالروسأما.أسفلإلىالكفتتجهبحيثزاوية

يستخدمونأحياناكانوافإنهموالمدنيونالعسكريون

الأحزاببعضوتبنت.اليمنىباليدالتحيةفيقبضتهم

التحية.منالنوعهذامثلأحياناالسياسية

تحملالجنودمنتشكيلات.بالسلاخالتحيةأداء

ذلكالجنوديؤدي.الضباطأمامالسلاحوتستعرضالبنادق

الأمامإلىالبندقيةزناديتجهوأنأمامهمرأسياالبنادقبرفع

أسلحتهم.باستعراضأيضاالواقفونالحراسويقوم

البنادقتحيةتشكيلاتأوأفراداالمشاةالجنوديؤدي

خطفيوالأصابعالرسغيكونأنعلىالأيسرالذراعبرفع

خلفبالتحديدتقعنقطةفيالبندقيةوتلامسمستقيم

الخلفي.التصويبمكان

الطائراتأيضما.التحيةوالسفنالطائراتتتبادل

قربتمرالتيالسفنأمابها،تنحرفأوأجنحتهاتخفض

مرةأسفلإلىبالعلمتلوحفإنهاالبحاروسطفيبعضها

للبلدالوطنىالعلمترفعفإنهاالتجاريةالسفنأما.واحدة

بلادها.خار!الموانئفيتزورهالذي

ودقاتالمدافعطلقاتتستخدم.للتحيةأخرىأنواع

.الزائرةالمرموقةالشخصياتلتحيةأحياناوالموسيقىالطبول

فحينالزائر،أهميةعلىتطلقالتىالقذائفعددويعتمد

إحدىتطلقالمسلحةالقواتفإنآخربلدأدولةرئيسيزور

الوطنىوالنشيد،الطبولعلىدقات4و،قذيفةوعشرين

منأخرى4أشكاتؤدىأنويمكنالزائر،الرئيسلبلد

للسفنأنكماخمس.إلىالطلقاتفيهاتتقلصالتحية

التحية.منمشابهةأشكالآالحربية
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لشمخصتعرفأووالمشاعر،الأفكاراتبادلطراث

المقبولةأضقليديةاالمداركمنأياستخدامدونآخرإلى

ويسمىاللمسر.أوقالتذوأوالشمأوالبصكسرأوكالسيم

نأويمكنالأفكار.قراءةأزالأذهانقراءةأحياناالتخاطر

شيءشيشخصيف!صبأنالتخاطرعلىمثالانعطي

الأولالشخصفيهيف!صماآخرشخصه!يكتبثممحدد،

مراراأحمليةاهدهتصدقأنولابدصحئ.بثمكل

ولايمكنتخاطريةعمليةأنهاعنهاأطيقاحتىوتكرارا،

.أخرىطريقةبأيةتفسيرها

ويسمىاللوازيالنفسامنحزءاالتخاطرويعد

ويعتقد.الموازيالنفسعلماءالمجالهدافيالمتخصصون

المسافةمنأحطأثرولاعلاقةلاأنهالموازيالسفسعلماء

أف!!ارتلقىشهافقده!!ذا،والتخاطر.موضوععلىوالزمن

يعتقدو.عهلعيدم!!الىشيآخرشخصقب!!منماشحص

أش!!اريعرصقدأصشحصراأنأيضاالموازيالنفسعلماء

لاحهتوقتفيومعرفتهمشاعرهويعرفآحرشخص

متالاي!صنالأمرهذافإن،الرأيهذاصدقوإذاأيضا.

قبلالأحوالأوالأحداثامعرفةأوالاستبصارعلى

وقوعها.

وراءالإدرالثأشحالمنرئيسياشكلاالتخاطرويعد

الحواساسعتخدامدونما،أمرإدراكوهو،الإحساس

العلمي.والتحقيقالبحثقيدالتخاطرولايزال.المعروفة

العلماءمنحضيراأنإلامفتوحا،سؤالآوحودهيزالولا

التخاطر.حقيقةفييشكون

شمخصينف!!أنهىأضخاطرالاختبارالتقليديةوالتجربة

اهتمامهويركزما،وقتشي،قاتالبماأمنمجموعةإلىما

،البطاقاتتلكعلىالموجودةالأشكالأوالصورعلى

تحديد،اخرمكانفيمعزولآخر،شحصرويحاول

معالموجودةالبطاقاتمنلطاقةك!!علىالمرسومالش!صل

إحصائيتحليلبإجراءالمجربويقوم.الأولاالشخص

قدأضانياأصشحصاكانإذاماالتحربةهذهوتبين.للنتائج

كانإذاوما،ذاتهالنحاحمستوىإلىالتوص!!منتمك!

فقط.بالمصادفةتجقدذلك

الأفكار،قراءة،الإحساسوراءالإدراك:ايضاانظر

.الموازيالنفسعلم

التخاطر.انظر:.العقليالتخاطر

الألم-بايتعلقفيماوخاصة-ال!حساسفقدانا!دلر

التيالعقاقيروتستخدم.منهجزءأوالجسمامجملفي

لأسبابالمؤقتأضخديراعلىللحصوا!بالمبنجاتتسمى

الوخزوبومعاطةالتنويملوساطةأيضاالتخديرويتم.طبية

كما.الجسمفيمعينةمواضعفيالإبرحقنأي،الإبري

بالجهازتتعلقالتيخاصة،والأمراضالجروحبعضأن

.الإحساسفقدانإلىتؤديانيمكن،العصبى

العملياتبمعظمالقيامالتخديربدونالأطباءا،يستيم

الإحساسفاقداالجسميجعلالتخديرالأنوذأسك.الجراحية

العاطفيوالضغطالفسيولوجيةالصدمةيقللفإنهأسذاالأأ-ا،با

الوقتالجراحالطبيبالتخديراستعمالويعطي.للعملية

.بأمانالمعقدةأ!ملياتالإجراءالكاني

سائرفيالإحساسفقدانإلىيؤدي.العامالتخدير

والمبنجات.الوعيفقدانمعالفقدانهذاويترافة!الجسما

هذهالدموينقلابتلاعها.اوحقنهاأرالمشنشاقهايتمالعامة

الجهازفيالألمنبضاتتخدرحيثأسدماع،اإلىالمبنجات

الإنفلورين،العاديةالعامةالمبنجاتتضم.أعصبيأ

)الغازالنتروزوأكسيدالايسوفلورانو،أ!ثانأئهااو

.يومأصودانتيوبنتوش(المضحك

العامالتحديرتخطي!صنأسذياأصشخصاعلىأتفهر

وفي.وعيهعدمعمقمدىإلىتشيرالتيالعامةالعلامات

المنعكسةالأفعالالمريضيفقدالعميقةالتخديرمستويات

وأثناء.والتنفسالقلبضرباتنسبةوتقل،السعالمثل

نحو،المريضأفعالردودمراقبةتتم،الجراحيةالعمليات

الخدرالطبيبقبلمن،العمليةضغطونحوالخدر،

الخدار،منآمنمستوىعلىللمحافظة

بالألمالإحساسفقدانإدىيؤدي.الموضعيالتخدير

تطبيقيتمواعيا.اطريضويبقى.الجسمم!مع!تجزءفي

حوليحقنأنويمكنالجسمسطهحعلىالوضعراضخديرا

عملياتإجراءعندالأطباءايستخدمهماوعالبا.الأعصابا

أيضماالأ!ناناأطباءويستخدموالجلد.والفمالأنفواالعيون

المبنجاتوتضم.المؤلمةالمعالجةأثناءالموضعيةالمبنجات

ويمكن.والبريلوكاينالليدوكاينمنكلاالعامةالموضعية

المرافقالألممعالجةفيأيضاأحقاقيراهذهتستخدمأن

.ال!مراضأوللإصابات

باسمالمعروفالموضعيالتخديرمننوعويتطل!

الأعصابحول،المبنجحقن،المحليالعصبىالإحصار

المؤلمةالنبضاتإحصاريتمالتقنيةهذهمث!!وفي.الكبيرة

التخديرويحدث.الجسمفيمعينةمنمقةأمنالصادرة

فيالموجودالسائلداخلالمبنجيحقنعندماالشوكي

الجافيةحولالتخديرويحدث.أحشوكياالنخاعأغلفة

النخاعغلافخارجالموجودالفراغفيالمبنجحقنبسبب

منالسفلىالنهايةفيالتخديرذلكيتموعندما.الشوكي

منوكل.الذيليالتخديريسمىفإنه،أغقرياالعمود

الأجزاءيجعل،الجافيةحولوالتخديرالشوكيالتخدير

يبقىولكن،بالألمالإحساسعديمةالجسممنالسفلى
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أثناءعامةالتخديرفيالطرقهذهتستخدمواعيا.المريض

اسحاقين.علىالعملياتإجراءوأثناءالولادة

كانت،فاعليةذيمبنجاكتشافقبل.تاريخيةنبذة

تحدالجراحيةالعملياتعنالناتحةوالصدماتالمبرحةالالام

ما008عاموفي.الجراحيةالعملياتمنالاستفادةمدىمن

أكسيداستخدامديفيهمفريالبريطانيالكيمجائياقترح

عامحتىذلكيجربلمأحداولكن.مخدرةمادةالنتروز،

ولز،هوريساسمه،أمريكىأسنانطبيبقامعندماام484

له.سنايخلعكانبينما،نفسهعلىباستخدامه

كروفوردالأمريكيالطيبأجرىم2841عاموفي

الإثيربخارمريضهأعطىبعدماجراحيةعمليةلونج

استخدمم1845عاموفي.وعيهفقدأنإلىليستنشقه

طفل.ولادةعندألالاملتخفيفمرةلأولالإثيرلونج

أم984عامحتىأكتشافهحولالحقائقينشرلمولكنه

الأسنانطبيبإلىالإثيرمبنجاكتشافمئضرفعندما

منوباقتراح،مورتناستخدم.مورتن..خو.تالأمريكي

خلالالإثير،جاكسونتشارلزيدعىأمريكيكيميائي

التالمحالقرنمنالأربعينياتمنتصففيسنخلععملية

عمليةخلالالإثيراممتخدمأم846عاموفيعشر.

الولاياتفيالعامةمالمماشموسيتسمشفىفيجراحية

استخدمأم848وام847عاميوفي.الأمريكيةالمتحدة

سيمبسون.يجيمسالسيرالأسكتلنديالطيب

الملكةوكانت.الولادةأثناءالألملتخفيفالكلوروفورم

أثناءالتخديرعليهنطبقاللوأتيالنساءأولىمنفكتوريا

يبدألمالموضعيةالمبنجاتأمشخدامول!ش.الحملوضع

وخلالعشر.التاسعالقرنمنالثمانينياتمنتصفحتى

المدارسبدأت،العشرينالقرنثلاثينياتمنالأولىالسنين

التخدير.فيالرسميالتدريببتقديمالطية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وليمسنكروفورد،لوجالأثير

الموضعيالمسكنالتروزأكسيد

حري!توماسوليم،مورتونالمغسطيسيالت!وم

الهالوتانالصوديومتيوبمتون

بال!لرالوخزالكوكاسن

عقار،ينوكيرللاا

،(لموضعىاير)التخديرلتخدا:نظرأ0لموصعيايرلتخدا

)المبنحات(.الدواءدرالتخدير(،الجراحة

والكدياتالجامعاتفيهتقومخاصاحتفالالتخرج

المنهجأكملواالذينللطلابشهادةبمنحعادةوالمعاهد

.بنجاحالمقرر

الجامعاتفيمرةلأولالتخرجحفلاتعرفت

يلبسالكلياتمعظموفي.الوسطىالقرونفيالأوروبية

بهذهخاصاتقليديازياالاحتفالهذافيالمتخرجون

-وفقاالزيويكون.القبعاتإلىبالإضافةالمناسبة

عباءاتالعربيةالبلدانفىوهووأسود.طويلاللتقاليد-

المزينةالقبعاتوتسمى.المعتادةالملابسفوقترتدى

القلنسوةالمتخرجينبعضيلبسهاالتيالسوداءوالمنبسطة

إلىتشيرالقماشمنملونةقطعاالطلابيلبس.الجامعية

إياها.منحتهمالتيوالمعاهدعليهاحصلواالتيالدرجة

الجامعة.،الجامعيةالدرجةأيضا:انظر

إتلافأو،للاستنزافمقصودةوسيلةأيةالئخريب

الحكومة.أوالعملصاحبإنتاجأوآلاتأومعدات

وفرنساأسبانيافيالتخريبأسلوبالنقابيوناستخدم

أوقاتوفي.فوضويةعمالاتحاداتأعضاءوهموإيطاليا

يسمونمدربينعملاءطرية!عنالتخريبيتمالحرب

الاتصالووسائل،الحربيةالمنتجاتلتدميرويسعون،انحربين

السككوخطوط،المصافيتدميريتموقد.المعاديةالدولفى

العدو.تقدمعرقلةبغرضالمياهوخزأنات،الحديدية

الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذالدولمنعدداستخدم

لعرقلةالسريةالحربمنجزءاباعتباره،التخريبأسلوب

هذاويبدأبها.الإطاحةأوالأخرىالحكوماتوزعزعة

امتداداباعتباره،الأحيانبعضفيالتخريبمنالنوع

فيظاهراتعيشوالتي،المتنازعةالدولبينالخابراتلنشاط

.الخابرات:انو.سلام

الخامس.لطابورا:أيضانظرا

وتمييزهاالمورثاتمو!دتحديدطريقةالجينيالثخردط

المورثاتتحمل.الخليةداخل)الكروموزوم(الصبغيعلى

هذه.للكائنالمميزةالسماتتحددالتيالكيميائيةالتعليمات

الريبيالنوويالحمض-)ولللا،"(أندفيمخزنةالتعليمات

صبغ.كلمنهايتكونالتيالمادةوهو-الأكسجينمنقوص

علىمكانهتحديدالعلماءيستطعالمورثاتأحدفصلوعند

التعرفالجينيالتخريطباستخدامللباحثينويمكنالصئ.

.محددةلسماتالمورثاتمنالكثيرعلى

،أندعلىالجينيللتخريطالحديثةالتقنياتوتركز

النباتاتاستيلادعلىاعتمدتالتيالقديمةللوقخلافا

أماكنالعلماءيحدد،واليوموتهجينها.والحيوانات

المورثة.حجمفيأجزاءإلىأندقصطريقعنالمورثات

أنزيمكليقوم.محددةإنزيماتباستخدامالقصيتم

يسمىمكانفيأندجزيءمنمحددجزءبقصمحدد

علىتحتويشظاياعزلللباحثينيمكنو.القصمو!ى
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كما.الإنزيماتهذهمنتوليفةباممتخدامواحدةمورثة

علىالشطةمكانلمعرفةالقصمواقعاممتحداميمكن

الخريطةعلىالمورثةم!!انعنالكشفثمومن،الصبغي

الوراثية.الهندسة:ان!.الجينية

32علىالبشريالجسمخلايامنخليةكلتحتوي

ومع.مورثة0000001يقاربوماالصبغياتمنزوجا

يقاربماموقعحددأحشرين،االقرنمنالتسعينياتبداية

مرتبطةمورثاتالعلماءوعرف.المورثاتهذهمن0005

ومرضداونمتلازمةمنها،الوراثيةالأمراضببعض

البشريالهجينتخريطإلىالعلماءويسعى.هنتنجتون

البشرية.الخليةفيالمورثاتكلأي،الكلي

والمنتجاتالأطعمةلحفظأسدوبالباردالتخزين

حرارةدرجاتتحتبوضعهاللتلفالقابلةالأخرى

وتحوأ!.رطبهواءوفىالتحمددرجةفوقمنخفضة

بوقفوذأسك،تلفدورالأطعصةهذهالمنخفضةالحرارة

اضفاعلاتاأ!وإبطا،أ!همارةاالبكتيرياأنواعمعظمنمو

حرارةدرجةتفثبطفيها.المرغوبغيرالكيميائية

التجاريةالثلاجاتوكذلك،العاديةالمنزليةالثلاجات

صفردرجةب!تتتفاوتحرارةدرجاتعندالضخمة

لالأطعمةالاحتفاظويمكن.مئويةدرجاتوخمص!،مئوية

أسبوعبينتتراوحلفترةالدرجاتهذهمثلفيالطازجة

والجلودبالفراءالاحتفاظويمكن.فقطأسابيعوأربعة

يستخدمكما.الصيففترةخلالالباردالتخزينبطريقة

والنباتاتالزهورلحفظالطريقةهذهالزهوربائعو

علىللحفاظالأطباءواالصيادلةمنهويستفيد.والبصيلات

.التجاربوعيناتالطبيةوالمحاليل،والأمصالالعقاقير،

التبريد.المجمدبمالغذاءأيضا:انظر

عديالقدرةمؤقتةبصورةالمرءمعهايفقدحالةالتخشب

منيعانيالذيالشخصيعدولا.الإراديةالحركة

.التحركإرادةإلىيفتقرببعساطةأنهإلامشلولاالتخشب

فىالمتخشبللشخصوالرجليناليدينوضعويمكن

الوضعهذامثلعلىالإبقاءيمكنر،عاديةغيرأوضاع

الوجهعضلاتتكودالأحيانبعضوفي،دقائقلعدة

بالحالاتعادةالتخشبيرتبطأيضا.الحركةعنعاجزة

أنظر:)الشيزوفرينيا(.الفصاميسمىعقلىلمرضالحادة

الذينالأفرادعلىا،الحاهذهتظهرأنيمكنالشيزوفرينيا.

ماوغالبا.المموممنمناسبةإشاراتمعللتنويميتعرضون

الافتقارأي،النوبةلحالةالتخشبحالةالتباسيحدث

النوبة.انظر:.العضلاتلحركةالمؤقت

المغنطيسي.التنويمأيضا:انظر

الدمويةالأوعيةتظوتقنيةالدمويةالأوعيلأتخطيط

السينيةالأشعةصورةوتسمى.السينيةالأشعةباستخدام

الأوعيةتخططإجراءويتم.الدمويةالأوعةمخططالناتجة

مثلببنياتالمرتبطةالأوردةأوالشرايينعلىعادةالدموية

الرحلين.أوالكليتينأوالقلبأوالدماغ

ماليحددوا،الدمويةالأوعيةتخطهيطالأطباءايستخدم

موادترسبأوجلطةعنناتجادمويوعاءضية!ثانإذا

الترسباتهذهمثلوتسمى.والكالسيومالكوكسترولمتل

تخططالأطباءيستخدمكذلك)اللويحات(.البلاك

بها.يوصونالتيالمعالجةنوعيةليقررواالدمويةالأوعية

الذينللمرضىالتاجيالشريانتخطيطإجراءشممافكثيرا

فىالطبيبيساعدقدالإجراءهذا.أضاجيةاشرايينهمتضيق

المسماةالتقنيةأوالحراحةأوالمداواةكانتإذاماتحديد

الحالة.لمعالجةالأمملمالولمسيلةهيالدمويةالأوعيةبتوسيع

الدموية.الأوعيةتوسيعانضر:

يتم،الدمويةللأوعيةنموذجيتخطيطإجراءوحلال

وأوريدفىوإيلاجهالجلدعبر(طويل)أنبوبقتطارتمرير

البنيةإلىيدبالقثطارثم.قدمأوذراعفىعادة،شريان

خاصة،تباينعاملمادةحقنويتمتقويمها،المطلوب

القسمالمادةهذهوتبرز.المنطقةفياليودعلىعادةتحتوي

للمنطقة.سينيةأشعةأخذعندفحصهيجريالذي

يقوم.المدنتطويرتوجيهعمديةالمدنتخطدط

هذهيديرونالذينالأشخاصوهم-المدنمخططو

تحسينأساليبإلى،المحليةالحكوماتبارشاد-العملية

ومطوري،الحكوماتيرشدونأنهمكما.المدنمجتمعات

.جديدةمناطقيخططونالذين،الخاصةالأراضى

العمرانيةالبنيةمعرئيسيةبصفةالمدنمخططولمجعامل

فيهاالحياةوجعللتجميلها،مقترحاتفيضعون،للمدن

الأحياءإزالةبرامجمقترحاتهموتشمل.وممتعةمريحة

الأماكنوإحلالللسقوطالايلةوالمساكن،المتداعية

لتحسينخططووضعمحلها،التسوقومراكزالترويحية

.السياراتمواقفوخدماتالنقلوسائل

في،رئيسيةبصورةالمدنلخططاليوميالعمل!ركز

إليهاينظرالتي،المدينةمنأجزاءعلىتحسيناتإجراء

بعض.علىبعفسهاأجزاؤهتعتمدمتكاملا،نظامابوصفها

شاملة)خطةتوجج!طخطةبتصميمالخططويقوم

التخطيطة.الأعماللكلقاعدةويستخدمها(،للمدينة

الذيوالوضع،لل!دينةالراهنالوضعالخطةهذهوتبن

الخطط.يراهكماعليهتكونأنيجب

فيالرئيسيالخططيتبعأنالمدنمخططوعلى

سبيلفعلى.المدينةأجزاءمنجزءأيبتغييراقتراحاته
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يمكنهمالمددمحططو

منتجةرسوماستخدام

اتمراحاتلتوضيحبالحاسوب

وغيرهاالمبانيترتيبديالتغيير

الحضرية.الممطقةصفاتمن

المنتجالرسمهذايب!ت

فيالتحاريةالمحطقةبالحاسوب

الأمري!جة.شيكاغومدينة

المناطقفيالمبانيارتفاعاتتحددالخطةكانتإذا،المثال

التحديد،بهذاالتقيدالمدنمخطصعلىفيجباسمكنية،

المدينة.مناطقمنأيفىتغييراتإجراءأرادوأكلما

قدالتيالمستقبليةالاتجاهاتتوقعالخططونويحاول

،السكانعددفىالكبيرةكالزيادةألمجتمع،فيتحدث

توقعاتوتساعد.الصناعيالنشاطفيالكبيرةوالتراجعات

للمستقبل.التخطيطفيالحكوماتالمدنمخطص

0053عامالأولىالمدنإنشاءمعالمدنتخطيطبدأ

مناطقالمدنلهذهالقدماءالسكانحددحيثتقريبا،.مق

أحاطواأنهمكما.أخرىونشاطات،والعبادةللسكنى

علىالناسواعتادالأعداء.منللحمايةبأسوارمدنهم

ولكن.الختلفةالتاريخيةالعصورعبر،لمجتمعاتهمالتخطط

حدثالذي،الضخمالنمومواكبةمنيتمكنلمالتخطيط

منفكثير.الدولمنكثيرفي،الحضريةالمجتمعاتفى

والانفجارالضوضاءتعاني،قذرةأصبحتالسكنيةالمناطق

وتداعيها.المبانىورداءةالسكاني

بشكلالحكوماتزادت،العشرينالقرنوخلال

الكثيرلحلمحاولةشي،المدنتخطيطنشاطاتمنكبير،

ا!لدينة.انظر:.المدنهذهتعانيهاالتي،المشاكلمن

الرئيسىالمخطط

أهممنواحداالرئيسيالخططإعداديمثل

التوجيهيةالخطةوتحتوي.المدنمخططأختصاصات

ونماذجبيانيةرسومعلى،الشاملةالخطةأيضاوتسمى

نأيجبالذيوالوضع،للمجتمعالراهنالوضعتوضح

الخطط.يريدهكماالمستقبلفيالمجتمعذلكعليهيكون

تدعم،إحصائيةومعلوماتتقاريرأيضاالخطةوتشمل

نأيجبكيفتو!إلخطةكما،الخططمقترحات

العامة،الخدماتتحسنأنيجبوكيفالأراضيتستعمل

والمدارسوالمتنزهاتوالمطافئالشرطةكمراكزتزاد،أو

النقل.ووسائل

كثيراالمحترفالمدنمخططيستشيرقد.الخطةإعداد

بينهممن،التوجيهيةالخطةإعدادأثناءالاخرينالخبراءمن

ومهندسونتعليمورجالواقتصاديونمعماريون

سياسةوعلماءومحامون،ماليونومتخصصون

يسترشدكما.البيئةعلمفيومتخصصونوإحصمائيون

شأثرونسوفالذينالمحترفينغيربآراءأيضا،المدنمخطط

وأعضاءالمنازلوأصحابالأعمالكرجال،بالخطة

تأثرهمالمحتملالناسمعالتشاوروهذا.الوطنيةالجمعيات

منالنوعهذاوازداد.الموجهالتخطيطيدعىبالخطة

العشرين.القرنمنتصفخلالكثيرا،التخطط

الصغيرةسيمالا-الحضريةالمجتمعاتمنكثيريعهد

توجيهيةخطةباعداد،خاصةتخططشركةإلى-منها

منكثيروفيلإقرارها.المحليةالحكومةإلىوتقديمهالها،

التخطيط.بمهمةالمحليةالحكومةمنقسميقومالمجتمعات

كبارأحدأوالبلديةرئيسيقوم،المجتمعاتهذهبعضوفي

مواطنينمنمكونةلجنةبتشكيل،الاخرينالموظفين

هيئةبتعييناللجنةهذهوتقوم.حكوميينوموظفين

الهيئةهذهوتكون.رئيسيمخططلوضعالمدنلتخطيط

المجتمعاتبعضفيالحكومةوتضم.اللجنةأماممسؤولة

الخطةباعداديقومللتخطيطقسما-الكبيرةالمدنسيمالا-

فيالاخرونوالأعضاء،المدنمخططويكون.التوجيهية

ألمحلية.الحكومةفيالموظفينأكبرأماممسؤولين،القسم

جعلإلىالتوجيهيةالخطةتهدف.الخطةمقترحات

والخطة.ومتعةراحةأكثر،الحضريةالمجتمعاتفيالحياة
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كما،الصناعيةوالمناطقالسكنيةالمناطق!تتفصل،الجيدة

إلىالذهابمنالناستمكناكتيالنقلو!عائطتوفرأنها

بسهولةمنهاأحودةاووالمصانع،والمكاتب،الألممواق

اشترويحية،!نالأماامني!!ىماأيضاوتوفرومعرعة،

.التسوقوخدمات،والمدارس

اكتيأمميفيةا،التوحيهجةالحمهآمنالرئيسيالجزءيقترح

تقسمار.المجتمعفيالأراضىاستخدامضوئهافييجب

هذهبعضفتصممص،مناطقأإمجتفالمدينةالخطة

صناعية،أومخار!ةأخرىر،سكميةمناطقإلىالمناطة!

الخصةأأن!صما.العامةللحدماتالمناطقباقيوتخصص

ضوالطمنهالكلأصغر،مناطقإلىالرئيسيةالمناطة!تقسم

منأجزاءلعف!الخطةتحددأ!،المثاسبمافعلىللبناء.معينة

الأجزاءام!بعضاوتحدد،فقطأطمنارلالسكنيةألمنطقةا

قدأنئهاكما.أصغيرةاالمتسقهتومبانيللمنازلالأخرىا

قدو.أكأهـىلمم!صيةمماطة!فيمرتفعةمبانإقامةتقترح

أخ!هـشةا"الحملةأضجارتىأماكاتبوجودالخطةتسمح

،أوأص!صها.أضجاريةاا!ناطهتبعفرفيالخفيفةوالصناعات

سيها.تقيلةصناعاتبوجودتسمح

اطفئهرأضحب--طرقاأيضااصوحيههيةاالخطةتقترحوقد

بهاتحروشوارإيجادققتر!كأنأطدينةبملمجت!إأعاما

حزومر،خلابةطبيعيةمناظرذاتومتنزهاتأشجار

وثقافى.ترويحي

فيجذريةلتغيراتمقترحاتعلىالخطةتحتويوربما

والنقل.احامةابالصحةالمتعلقةكتلك،الأساسيةالخدمات

تعقيداأكثرال!همحيللصرفنظامبإيجادتوصيفقد

والتجارية.السكنيةللمناطة!منهالثقيلةالصناعاتلمناطق

كتوسمعة،التمميةمنأنواعإلىالخطةتدعوقدكما

المناطوتب!!الانتقاللتمسهيلجديد،طريقوإنشاءالشوارع

والصناعية.والتحاريةالس!صية

علىمحصباأ!يزالاالمددلخططيالرئيسيوالاهتمام

الخططينبعضفإنذلكومغ.ألمديمةالمجتمعالطبيعيةأجنيةا

مإلمشاك!!أخعاملبابدأالعشرينالقرنمنتصففي

المدينةخصةأتحتويفقد.للمدينةوالاجتماعيةالاقتصادية

المهنيالتدريبكبرامج،مقترحاتعلىالحاضرقتالوفي

المحروم!!،للأطفالالخاصوالتدريس،المهرةغيرللعمال

للمحتاجين.الصحيةالخدماتو

اللوجيهيةالخطةتنفيذ

أصتنفيدأصسلطةارااطاإضاطدنامخططويحتاج

الحكوماتمنالالعلىمباشرةويحصلونبرامجهما.

أموالهاعلىتحصلالحكوماتإنوحيث.والوطنيةالمحلية

التيالأموالهشإن،الناسعلىتفرضهاالتيالضرائبمن

الناسمباشسرمنغيربطريقتأتيالمحطط،يستخدمها

مخصطي،والوطنيةالمحليةالحكوماتوتعطي.أنفسهم

برامجهم.أضفيذيحتاجونهاالتيأصسلطةاالمدن

وجوديؤديأنيمكن.للخططالدعمعلىالحصول

لمقترحاتالحكومةرفضإلى،القويةالشعبيةالمعارضة

اللازمالدعمالمقترحاتتفقدفقد.أضوجيهيةاالخطة

إلالاتنفعأنهاأو،مكلفةأنهاالجمهوراعتقدإذاأضنفيذححا،

أسسكاد.امنصغيراحزءا

الدعمعلىالمدنمخططويحصعلأنيم!ص"

.الناسإعجابعلىمقترحاتهماستحودتإذا،الجماهيري

الضخمةالمبانيإنشاء،المقترحاتهذهمث!!وتشم!!

للسياراتومواقف!،الجديدةالحضاريةالمراكزر،العملاقة

تلقىالأحيانابعضوفي.الشوارعر،المتعددةالأدواراذات

لحلمقترحاتعلىتحتويالأنها.أصشعبياأ!دعهاالحطة

يحصلفقد.الناسمنلكثيركبيرةأهميةذاتمشا!!

يعانيمجتمعفي،واسعتأييدعلىثالص!إأضحس!!مقىهـء

مستىهـا.هـيا5!حامااز؟

منالمدنمخططويتم!شاحير.الحكوميةالسلطة

البناء،عمليةفيالتحوراممتأ!هاأ،لدأخصصئهم،تمفيد

الطبيعيةالبنيةعلىتؤثراكتيالأخرىاأصشاطاتاصوعيرما

العام!المصلحةقوةعلىالخططونويعتمد.المدينةلمجتمع

التقسيم،وأنظمة،المنطقةتخصطأقوان!تتنفيذفيوسلطتها

والمباني.كرالمساوضوالط

شراءفيالحكومةحقالعامةمصطبالمصلحةيعني

يلجأماوغالبامالكوها.يردلموإنحتى،الخاصةاقسات

منيحتاجونهماعلىللحصول،الحقلهذاالمدنمحطهطو

استخدمتولقدالبناء.إعادةمشاربغأضنفيذأرض

المتحدةكالولاياتالصناعيةأ!دولالعف!فيالحكومات

التحديثبرامجفيالإجباريالشراءحة!،الأمري!جةا

يقومونث!ابمبانيها،الخاصةالم!جاتفيشترون،الحضري

فإن،نةمسكلالمبانيهدهكانتوإذا.المبانيبإرالة

ببيعالحكومةتقومثم.أخرىمساكنإلىينقلونساكميها

يقومخاص،لمستثمرالمبانيعنهاأزيلتالتيالأراضيا

نفسهاالحكومةتحتفظأو،التوجيهيةللخطةوفقاببنائها

تلجأكما.أكوجيهيةاللخطةوفقاوتمميهاالأراضيبهذه

تحتاجةماعلىللحصولالإجباريللشراءأيضاالحكومات

الملكيةمصادرةحقانظر:.الوقباءلبرامجأراضمن

الخاصة.

المسموخالمبانيأنواعا!لنطقةتخطيهطقوانين!ددر

إذا،المثالممبيلفعلى.المدينةأجزاءمنحزءك!!فيبها،

ومساكنسكنيةمبانبتشييدألمساطقاتخططسفقانون

تلكيخططونالمدنمخططيفإن،معينةمنطقةفيفقط
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المدنأوضاعتحسين

الحالية

عملطريقةاضاليةاالأشكالوتبين.توجيهيةلحطهةوفقاالمدينةمنلأحزاءعمرانىتجديدعلىالمدلىتخطيطيشتمل

الصورةتظههركما،خططهوهماالمموذجويوضح.المديةمنواحدجرءأضحسننالأمريكيةفيلادلفيامديمةمخططي

اكتماله.لعدالمتروع

شاملةدراسةم!الخطةوتتجالمدنتخطيطعمليةخطواتأولىالتوجيهيةالخطةإعداد

حط!إعداد!ياتبتالتيالخ!هواتالشكلهداويمثل.الناسم!الكثيرفيهايشارك

عليها.الموافقةوحتىالمدايةمذفيلادلفيا

جزءاتشكلالأرضاستعمالخريطة

وتو!ح.التوحيهيةالحطهةمنأساصيا

المناطقالمقابلةالأرضاستخدامخريطة

فيوالسكميةوالترويحيةوالصناعيةالتجارية

فيلادلفيا.مدينة

حمبر-س-ضبمشبر؟-يم-جمعش،ششصشس!شئيعيهيرأط

سىلأغ-7ئه!قي؟--""سش+غشآ-تمنيم!،!مجم!عقئ،!،بنررض،!-

-صخ--،!-ب؟!بر-ءئي"خشع1-+بر!!سس!ير

لأطأ!!خخ--تخخختضفي!لاخأ3؟!!-!-

نأيجبالتىالكيفيةيبينانحططنموذج

للحطةتمعاالمدينةمنحزءعليهايكون

أعلاهالموضحالنموذجويدعو.التوجيهية

)و!مط،للشققمرتفعةمبادثلاثةباءإلى

سطحفوقمحاوررئيسيوطريق(،الصورة

.لأرضا

!رصابكىلم
?خ،!!3؟!سكي

وصولىطبحاا*!!

طططئثربرشيمكامم!

ء"ة*والحدط!صدبر"أءنم!ى3لم"!ث!ع!ا
كا-ءكل!!ركا-ط!-كا3*س7

كلكاج!ر-يم!*كبر

!!-ء؟ص*كم

3*كأور!-ع!لم*ض

*--،!كابربرير،/"قي*!"،،!!صلطعهـص

"!سرزير"كاكاوإ"ءلم!صس**ءء7!بركأس37ر

يرء،بر!يمسا!4؟كا؟كا!!رز!بم!صخ"،"!م"*ء!3،!كليمم،*لأء3ممص!يرش!-!ص

!!يميمات!جمهـثملأ*خ!،ض!أ9قئ/ىء*ء-كاكاكارر/؟!ضض2---صس!ممي

أ*33،كا!"3أءلم؟كا!!اكثهيرك!ص"ك!ش*3"ش*لأكالا"ءى---سص/كا

!!ء!كل،2ظركا!!ا!3ء!1"1مم!؟9ء*كا?1"-يركا!لأئترشش!+شش-دصءص!قيء

لم3*ىكا3+،ءرز؟7؟ضكا*ص2ةس*---ج!

!!يروس!ءكاء،ش-ن

كاكأ!يرإبر،؟عكا!!ر-ح7ممش

قيا3!لم*قي*يي-خرركر!ترع-كم
!-!كا!ح-"ءك!لم!صلاسقيس،-

ئم--كااسيرضحسش-كا-؟!لأزرشترش

!.اء!ص/رر"-!سطس*-!؟خىشك!ص--

!صكاء--سحمض-دض

3؟،!13كاكاءكا/-لمس"3كايم!شصش5-كا

"

كا!!و

حمي*،ء4

-!

المحططودعدلكيمىتوضحجويةصورة

.المشروعدناءحلالالأساسىاالتصميمعن

أبراحتسمىالتىالثلاثةالمماىنفذتفقد

أمالها.خططكمابالكاملالمديةهصبة

سطحتحتبنيدقدالرئيسيالويق

.الأرض



لمدنانخطبط152

علىنفسهالوضعوينطبق.كاملةسكنيةلمنطقة،المنطقة

وتم!ش.فقطالصناعيللاستخدامخصصتأخرىمنطقة

مساحاتتنظجممنالمدنمخططيالمنطقةتخططقوانين

للسياراتمواقفوإعداد،المبانيوارتفاع،قماإلأراضي

الإرشاديةالعلاماتواستخدام،التحميلومناطق

.للافتاتوا

الفضاءالأراضيتقسيمتحددأخرىأنظمةوهناك

الخاصةالأراضيمطورويقومماوغالباوتنميتها.الكبيرة

قطعإلىوتقسيمها،الأرضامنكبيرةمساحاتبشراء

قب!!المبانيعليهايقيمونأو،خاليةقطعاوبيعهاصغيرة

ألارضالمساحةالأدنىاالحدالتقسيماأنظمةوتحدد.البيع

وأتجاريةأوس!صيةأراضىتكونكأناستخدامها،ونوعية

الأخرىالمظاهرأيضاالأنظمةهذهتحكمكما.صناعية

الأراضيومقدارواتساعهاالوقكمواقع،الطبيعيةللبنية

والمناطق،والمدارسالعامةللمبانيتستخدمأنيجبالتي

المفتوحة.

المباني.تشييدجودةوالسكنالبناءضوابطوتراعي

الواحد،للمبنىالسكانأعدادتحددقواعدعلىتحتويكما

السباكة.وأ!همحيةوا،الكهربائيةالتمديداتوجودة

الجديدهالمجتمعاتبناء

تحسينمحاولةإلىعادةالمدنتخطيطمصطلحيشير

تنميةإلىأيضايشيرقدحصما.للمجتعاتالراهنةالأوضاع

الحكوماتبهاتقوم،جديدةحضريةمجتمعات

عنتختلفالجديدةالمجتمعاتهذه.الخاصةوالشركات

رئيسية،بصورةمصممةالضواحيفمعظم.الضواحى

أما.المجاورةالمدنفييعملودالذينللناسسكنيةمناطق

ذاتيا،مكتفيةأنهاأساسعلىفتخططالجديدةالمجتمعات

أماكنلساكنهاتوفرأنهاأي،جزئيةأوكليةبصورةإما

أيضا.للعمل

الذاتيالاكتفاءدرجةحيثمنالجديدةالمدنوتختلف

الكبيرةالجديدةالمدنمخطهطوويحاول.الموقعحيثومن

والفرصوالحدماتالمرافقمنالكافيالعددتوفريضمنواأن

بعيدةمسافةعلىتبنىفهيولهذاسكانها.لكلالوظيفية

الحكومةبنت،الاساسهذاوعلى.الموجودةالمدنم!

عنبعيداالعشرينالقرنمنتصم!فيبرازيليامدينةالبرازيلية

باهظةمشاريعالجديدةوالمدن.للدولةالسكانىالثقلمركز

فيوكانبرابرازيليامدينتيمنكلتعدولهذا.التكاليف

بالكامل.شيدتقليلةمدنبينمنأمعتراليا،

توفر،فإنهاالبلداتأوالصغيرةالجديدةالمدنأما

المدنعلىتعتمدأيضاولكنهاسكانها.لمعظموظائف

هذهمعظمابنيتولهدا.الوظائفمنكثيرفيالمجاورة

يعدبعضهاإنبل،كبرىمدنمنقريبةمسافةعلىالمدن

.الكبرىالمدنهذهمنجزءا

الدولبينمنالأس!صندنافيةوالدولبريطانياوتعد

الدولهذهحكوماتوتوفر.الجديدةالمدنبخاءفيالرائدة

الأموالذلكفيبما،الجديدةالمدنلتنميةاللازمةالمعونات

الدولبعضوفي.الأراضيمنتحتاجهمالشراء،والسلطة

الخاصالتجاريالقطاعيعد،الأمريكيةالمتحدةكالولايات

المدنتنميةأنوبما.الجديدةالمدنلتنميةالرئيسيالممول

فيالتنميةرجالمنف!صتير،ومكلفةبطئةعمليةالجديدة

هذهمثلفيأ!دخولافىيرغبولىلاالحاصأغطاعا

علىالحصولمنتمكنهمعدمإلىإضافة.المشاريع

دائمة.بصفةالجديدةالمدنلإنشاءالأراضىا

المدنلتخططالموجهالنقد

تخطيطبأهدافيعجبونالناسمنال!صثيرمبنن

لتحقيقالمستخدمةالأساليبينتقدالبعضأنإلا،المدن

لتخطيطالموجهةالرئيسيةالانتقاداتومن.الأهدافهذه

تخطيطعلىالحكومةو!ميطرة،الباهظةالنفقاتالمدن

.الأهدافبعضعلىالخاطئواشتركيز،المدن

أكثرالباهظةالنفقاتتعد.ابهظةالنفقات

التيالدولففىشيوعا.المدنلتخطيطالموجههالانتقادات

تنفيذنفقاتأنالمنتقدونيدعيالضرائ!أضاسافيهايدفع

علىكبيراعبئاتضع،الجديدةللمدنالتوجيهيةالخطة

ينبغيكاأكثرتحقيقيحاولونالمدنمخططيوأنالمواطم!ت،

واحد.آنفي

استخدامعلىالناسبعضيعترض.الحكومةسيطرة

وتجديدملكياتهمبيععلىالأفرادلإجبارسلطتهاالحكومة

مخالفةالسلطةهذهاستخدامفييرونفهما!شخدامها.

الديمقراطيةالأنظمةوفي.ملكهفيالتصرففيالمالكلحق

صانعبصفتهالمدنمخططدورعلىالبعفالاخريعترض

رسميا.ينتخبلمقرار

الخططينأنمنالنقادبعضيشكو.الخاطئالتركيز

الأعمالأصحابومساعدة،المدنبتجميليهتمون

الاجتماعيةالمشاكلبحلاهتمامهممنأكثر،التجارية

ويتهممثلا.التلوثظاهرةوانتشارالسكانيكالازدحام

بأنهاالعمرانيةالبنيةفيأحدثتالتي،التغيراتالنقادهؤلاء

فيلاتأخذأنهاكما،الاجتماعيةالمشاكلمنتزيدقد

الفاخرةالشققمبانيإقامةفمثلا.الناساحتياجاتالاعتبار

الرخيصةللمساكنفقدانعنهينتج،المشداعيةالمبانيمحل

الثمن.

اهتمامايولونالمدنمخططيأنالناسبعضيعتقد

الحالية.بالمشاكلكافغيرواهتماماالمدنبمستقبلكبيرا
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لمحاولتهم،المدنمخطصينتقدونمنهناكفإن،ذلكومع

نأالناسهؤلاءويعتقد.اليوميةالمشاكلحلفيالمساعدة

المسؤوللأنه،المدىطويلةبالبرامجيهتمأنالخططعلى

.المجتمعاتتنميةمستقبلعنالمباشر

الشعبي،الدعمإلىالمدنمخططويحتاجالنقد.تقليل

لاساليبهم.الموجهالنقدمنالتقليلعلىيعملونفهمولهذا

فتراتعلىالتخططةمشاريعهاتجدولالمدنمنفكثير

الضرائب.لدافعىالمالىالعبءمنلتخفف،متباعدةزمنية

الذي-الموجهالتخطجطزيادةأنفيالمدنمخططوويأمل

تساعد-التخطيطةالعمليةفيأكبردوراالجمهوريعطي

منالكثيرأنفىيأملونأنهمكماالنقد.منالتقليلعلى

عندما،المدنتخططبقيمةيقتنعونسوف،الناس

إنجازها.تمالتيالمشاريعيشاهدون

تاريخيةنبذة

الجوانببعضعلىالضموءيلقيالمقالةمنالجزءهذأ

عامنشأتهامنذ،التاريخعبرالمدنتخطيطلتطورالمهمة

تقريبا..مق0035

العصور،خلالونموهاالمدنعنأكثربتفصيلوللإلمام

المدينة.:انظر

مناطقالقديمةالمدنسكانحدد.القديمةالعصور

وأخرى،للتجارةومناطق،للترويحومناطقللقاءات

مستوطناتهمحولأسوارامنهمالكثيربنىكما.للعبادة

العامةالمبافيمجموعاتوتعد.الغزاةمنلحمايتها

فيالمدنتخطيطعلىالشوأهدأبرزبينمنوالتذكارية

بصفةمشهورتينوروماأثيناكانتولقد.القديمةالعصور

روما.أثينا،انظر:.التذكاريةالعامةبمبانيهماخاصة

رياصىمل!

السوق---سكميةمس!ة

لظاممميطرالتيالأولىالمددمنواحدة،قديمةيوناليةمستعمرةميلتس

منتظم.بشكلالحضريالحيزتقطعالتيتوارعهاعلىالشبكيةالخطة

.المدنتحطيطأبوهبوداموسمخططهاويدعى

إغريقيمعماريوهوهبوداموسأنالمؤرخونويعتقد

ويشتمل.المدنلتخطجطالمنظمةالنظرياتأولطور،قديم

الطرقومواقعالأراضيلاستعمالاتخططعلىعمله

وبيرلر.ميليتوسمدينتيفيوالمباني

العربيةالمدنخططت.العربعندالمدنتخطيط

ذاتالمناطقتفصلبحيثالأولىاسشينمنذالإسلامية

فقد،الخاصالاستخدامذاتالمناطقعنالعامالاستخدام

يقامالسوققلبوفيالمدينةوسطفيتنشأالسوقكانت

واجتماعيا.وثقافياسيالحميامركزايعدالذيالجامعالمسجد

لمموىالانمنهيتبقلمالقديمالعربيةالمدينةومخطط

مثلوالتجاريةالدينيةالأبنيةفىالمتمثلةالمعماريةالموروثات

القصور.وبعضوالسوقوالمدرسةالجامع

عنجرمدينةالإسلاميةالمدنتخططأمثلةأقدممن

القرنأوائل،الهجريالثانيالقرنفيأنشئتالتياللبنانية

سوريحيطهاالشكلمستطيلةمدينةوهيللميلاد،الثامن

مدينةأما.رئيسيانشارعانالمدينةيخترق،أبواببأربعة

،الهجريالثانيالقرنفيبنيتفقدبغدادفيالمنصور

دائريةوكانتالميلاديالثامنالقرنمنالثانيالنصف

وبجوارهالدائرةقلبفيالخليفةقصرأنشئ،الشكل

قلبعنبعيداالعامةالمرافقبنيتثم،الجامعالمسجد

والحمامات)المستشفيات(،البيمارستاناتومنهاالدائرة

العامة.

مدينةوهىفلسطينفيمخططةمدينةأولاكتشفت

،الحجريالعصرفيالعرببناهاوقد.أريحاان!:.أريحا

كانفقد،الدفاعيةبالعمارةالاهتمامتخططهامنويبدو

وعرضه9قدما27عمقهبالماءمملوءخندقبهايحيط

مدينةتخطيطفيالمزدوجةالأسواروجدتكما،أقدام

.وخندقبأسوارأحيطتبغدادبنيتولما.الجندلدومة

الأندلس،إلىونقلوهاالخنادقاستعمالالمسلمونوطور

العصورفىأوروباأنحاءبقيةإلىانتقلتهناكومن

فيشامبوردوقصرام(،0)86لندنبرجمثلالوسطى

العسكريةمدنهمالمسلمونخططكماام(.)516فرنسا

،والقيروان()القاهرةوالفسطاطوالبصرةالكوفةفي

مجريطمثلالمفتوحةالبلدانفيمدناكذلكوخططوا

منتصففيالدأخلعبدالرحمناختطهاالتي)مدريد(

العمارةانظر:.الميلاديالتاسسع،الهجريالثالثالقرن

لإسلامية.ا

حولأسواراالناسمنكثيربنى.الوسطىالعمور

إلىالخامسالقرنمن-الوسطىالعصمورفىمستوطناتهم

اقتبسواوقدحماسهمبهدفالميلاديينعشرالسادسالقرن

فيالمسلمونشيدهاالتيالمدنمنوالخنادقالأسوأرنظام

أدىولقدوغيرها.وغرناطةوأشبيليامدريد،مثلالأندلس
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دشعممابالسكاد،المستوطناتاكتظاظإلىالسكانيالنمو

عنها.بعيدةجديدةأسواروبناءالقديمةالأمعوارهدمإلى

أماكنها،فيالقديمةارالأسواتركتالمستوطناتلعضوفي

الأسوار.اهذهخارجسكنيةأحياءوبنيت

فيالأوروبي!!احياةفيمهمادوراالنصرانيالدينأدى

منحثيرأتخميصأعلىآثارهفانع!صست.الوسطىالعصور

وسطاضئيسيةال!ضيسةموقعشيذلكويتضح.المدن

المدينة.

أغنياالتطورشترةبدأتأوروبافي.النهضةعصر

نهايةحتىواستمرت،الوسطىالعصورنهايةقربال!صير

أغنان!تاأبرزم!عددآوسا.الميالأديعشرالسابمالقرن

وأجوناردو،بيرسنىأ!رذهـوجانأمثالمنالنهضةعصرفي

.أ!دناتحمي!فيأنجلوومايك!!دافينشي

عمد،ذأسكبعدكثيردوسنواتأصهضةاعصروحلال

-رد.تجت!اييصالمددصأجزاءآإلىالمدنمخطموأ

أصس!طلى.احتفاكأأالاعلىللتغلبفضاءمناطقوأوجدوا

أغمديسراحضيسةأماماسعةأ!االعامةالساحاتذلكومن

فيبيترأصقديساوحضيسةإيطاليا،فيالبندقيةمدينةفيمارك

فرسايقربوالحدالقالجمي!والقصر،الفاتيكانمدينة

لمدينةهوسمانأوحينجورحخطةتعد.باريسمنبالقرب

أبرزمن،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصهمففيباريس

.كبيرةبمقاليسأطبناءالمددتخطهيطاتجاهعلىالشواهد

عامة،و!عاحاتاسعةرشوارعهومعمانافلقد

العالم.مدناجم!!منواحدةباريسمنجعلت

كانتحيمماأجةالشماأمري!طفيالمدنمعظماكانت

الأزررلية.االمدنصتفصيلاواق!حجماأصغرمستعمرة

مدينةمن!لأأمريكافيالأولىاالمحططةالمدنوتشمل

فيلادلفيا،ومدينةكاروأجنا،ولايةجنوليفيشارلستون

ولما.سيديوواشنطنجورجيا،ولايةفيلمحافانا،ومدينة

تخطيمهاأ،فيتفصيلاالأولىاالمدناكثرواشنطنكان!

للمعماريواشنطنجورجالأمريكيالرئيسعهدفقد

تخطيطها.بمهمةلانفانتشارلزبييرالفرنسي

نهايةفيأ!شاعيةاالثورةكانت.الصناعيةالثورة

نقطةالميلادي!تعشرالتاسعأغرناوبدايةعشرالثامنالقرلى

الأمري!جةاالمدنسحادازدادولقد.التصنيعلنظامالبداية

المزارعاحمالامن؟الألواذركحيثبمبسرعةوال!وروبية

المدنوأصبحتح،المصافيللعملألمدناإلىوهاجروا

وعاش!الضوضاء.منوتعاني،وقذرة،بالعسكانمكتظة

صحية،غيرمساكنشيالمصانعقربالناسمنكثير

أجة.عاسكانيةول!صافةومتداعية

لتحسينالحكومةيدعونالاجتماعيولىالمصلحونبدأ

!!عكانمناطه!إنشاءفاقترحوا.المدنفيالساسأحوال

جديدةومجتمعاتفضاءومساحاتحدائهتمعجديدة

بعض.عنلعضهامفصولمناطقشيومساكنبمعحانع

جودةلتنظيمالخطواتبعضالحكومةاتحذت

يمكنلمألمدنانموا!شمرارولكن.المدنوتحس!تالإس!صان

مواحجته.منأأضحصص!ا

ازديادإزاءماتالح!صتاضم!إ.العشرينالقرنفى

إلى،الميلاديعشرالتاسعالقردنهايةفيالمدنش!!مشا

عاميبينماالفترةوفي.المدنتخطيطفيأكبررلدرالقيام

هيئاتالحكوماتمنكثيرأسسصأم،039و0091

أدى.المناطقتخططقوان!تووضعتالمدد،أضخطيط

الثانيةالعالميةالحربلعدجاءالذيالسكانيالانفجار

الإسكانفيشديدنقصحدوثإلىأم(أ-459)939

مروريوازدحامالمتداعيةالفقيرةالأحياءمنحتيروظبيور

كأ.ملحو

إسكانمشاريعأضوفيربرامجهمامرنألمحصموأاسعو

ومناطق،للسياراتمواقف!وتأطترودتوأما3،جديد

فيلادلفيابرناممدينةويعد.أضجارةواأ!لصناعةأفضلى

أفضلأحد،العشرينالقرنمنتصمففيالمددأخحديت

التطوراتوتشمل.الثانيةالعالميةالحرببعدالحطصأ

تخطيطوكالاتتأمميس،المدنتخطيطفيالجديدة

.الكبرىتورنتومنطقةفيالحالهوكماالرئيسيةللمدن

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

لوودا،ييريسوداوهـرأ

ةرأحمااحليارالر

كادراكمدسودانيإلنهام،ب

ييهلوركورا!لملأسرأحاا

يةلداريحاندتشا

تاوديهوالحاصةالمدصةمصادرةحو!

الماظرهمدسةا!سكنا

الموفوععرعنا

الريسىنحططا-أ

الحطةعدادإ

الحصهآمقترحات!

التوجيهيةالخطةتنفيذ-2

أطحطط.الدع!اعلىالحصوا!

الححوميةا!سلصهآا!-

الجديدةالمجتمعاتلناء-3

المدنلتخطيطالموجهالنقد-4

الماهطةاسفقاتا

الحكومةسيوة!

الحاطىانتركير-ح

اسقد.اتقليلد

تاريخية.نبذة-5
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أسئلة

للمدية؟التوحيهيةالحطهتحتويعلام-أ

؟المدنتحطيطعننظريةأولطورم!2

العامة؟المصلحةقوةتخمتلفيم3

للمحطط؟بالسحبةمهماالشعميالدع!يعدلماذا-4

جه؟الموالتخطيصأما

والتعمطه!؟مديةخططم!6

؟المدنمحططيالمناطة!لحططقوال!تتساعدكيف-7

المدلى؟لتحطيطالموحهةالانتقاداتما8

؟المددتحطيطإلىالحاحةالصناعيةالثورةرادتكيف-9

فيايإس!ميةالقيدة)أترالمسجدانظر:.المسجدتخطيط

المسجد(.تحطيط

ما،حكومةتتخذهإجراءالعملةقيمةتحميص

الآجنبية.للعملاتبالنسبةعملتهاقيمةلتخفيض

يكونعندمامعينةظروففيالإجراءهذاويستخدم

صرف!ععرظروفوتنطوي،مثبتصرفسعرللحكومة

ميزانفيعجزعلىكهذهحالاتفيالثابتالعملة

الأجنبيالنقداحتياطياتتكونوعندماالبلدمدفوعات

ا!لدفوعاتوميزانعملتها.صرفسعرلدعمكافيةغير

الآخرى،البلدانيممالبلدالاقتصاديةللمعاملاتسجل

وهدف.واستيرادهاوالخدماتالسلعتصديرويشمل

بجعلالبلد،مدفوعاتميزانتحسينالعملةقيمةتخفيض

السلعوبجعل،الاجنبيةللاقطاركلفةأقلصادراته

فيه.المقيمينالبلدلأبناءكلفةأكثرالمستوردة

كثيرشرعالعشرينالقرنمنالسبعينياتأوائلومنذ

د!سعارالسماخذلكويعنىعملاتها.تعويمفيالبلدانمن

تلقائية،شبهبصورةوالانخفاضبالارتفاععملاتهاصرف

وتؤثر.العملاتهذهعلىالخارجيالعالمطلبعلىبناء

بويقةووارداتهالبلدصادراتفيبدورهاالتغييراتهذه

العملة.قيمةتخفيضتشبه

.المدفوعاتميزان:أيضاان!

العظامتتأدف.العظمنسيجفينقصالعظامثخلخل

المحاطةالمتقاطعةالرقيقةالصمفائحمنسلسلةمنالطبيعية

الصفابتمتلىالتخلخ!!حالةوفي.كثيفبغلاف

الغلافيصبحماوغالبانهائيا.تختفيربماأو،بالثقوب

إصابة.لاقلينكسروقدهشا،العظمويصبح.كذلكأرق

،ليتكونمشواتعدةيحتاجالعظامتخلخلأنمنوبالرغم

الكسر.إصابةتقعحتىبوجودهإنذارعادةلايوجدأنهإلا

،الأمراضمنعددعنالعظامتحلخلينجه!أنويم!ش

هذهوتشمل.العظمحجمتقلصالتيالأوضاعأو

الهورمونية،الأمراضمختلفوالأوضاعالأمراض

البدني،النشاطوفقدان،الموضعيةالالتهاباتأووالجروح

نتيجةتحدثوالتي،للعظامالطيعىالفقدانإلىبالإضافة

ماهوشميوعاالعظامتخلخلأشكالوأكثر.السنلتقدم

ويؤدي(.الحيض)انقطاعالإياسبعدالنساءيصيب

ونى،المعصمفيكسورإلىالإياسبعدالعظامتخلخل

متيقنينغيرالعلماءومايزال.والوركالفقريالعمودعظام

يعرفونولكنهمالإياس،بعدالعظميالتخلخلأسبابمن

النساء.عندالعظامبنقصيعجلالأممتروجيناتنقصأن

إنتاجهايتوقفأنثويةجنسيةهرموناتوالأمعتروجينات

فىآخرمهمعاملهناكيكونوقد.الإياسبعدتقريبا

الكافيغيرالتناولوهوالإياس،بعدالعظامتخلخل

والمحافظةالعظاملنموحيويةمادةفالكالسيوم.للكالسيوم

.الحياةطوالقويةعليها

الإياس،بعدالعظامتخلخلمنشفاءهناكوليس

فقدانتزايدمنتبطئأنيمكنالسريعةالمعالجةولكن

الألممتروجين،علىالمحتويةالأدويةأثبتتوقد.العظام

فقدانمنالتخفيففيتأثيرهاالكالسيومومركبات

منكبيرةلكمياتالطويلالا!ستعمالولكن.العظام

الأستروجين.هورمونان!:مضرا.يكونقدالأستروجين

بالجمعالعظامتخلخلمنالوقايةأجلمنوينصئالأطباء

الغنىالغذائيوالنظام،المنتظمةالتمارينبينالمستديم

.بالكالسيوم

الإنسانإديهايدجأطريقةت"ام!التخلص

الإنسانينتج.بيئتهفيتوجدالتىالنفاياتمنللتخلص

منينبعثالذيالكربونأكسيدأولمثلغازيةفضلات

وكذلك،المجاريمياهمثلسائلةوفضلات،السيارات

الفضلاتمنلاتحصىأنواعوهناك.ع!لبةفضلات

والزجاجاتالبلالمشيكيةوالمنتجاتالورقتشملالصلبة

القديمة.والعرباتوالصملبالألومنيوممنالمصنوعةوالعلب

يتملموإذا.نفايةأوقمامةأيضاتسمىالصلبةوالفضلات

وتبعثقبيحةتبدوفإنها،سليمةبطريقةمنهاالتخلص

والفئرانالحشراتتجذبأنهاكما،كريهةرائحة

.المرضتنشرالتياللأخرىوالحيوانات

الصلبة.الفضلاتمنالتخلصطرقالمقالةهذهتتناول

أنظر:الغازيةالفضملاتعنمعلوماتعلىوللحصول

.المجاري،البيئيالتلوث

الفضلاتمنالأطنانملايينوجودفيالناسيتسبب

.كماصريعبشكلالفضلاتهذهوجودويزداد.عامكل

التيالفضلاتمنالمزيدوجودفيأيضاالناسيتسبب

الصفئمنالمصنوعةوالعلبمعها.التعامليصعب

إحلالهاشمالتربةمنجزءاوتصبحتصدأالتيوالصلب
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حالتهاعلىتبقى،الألومنيوممنمصنوعةبعلبحاليا

كليتآالذيالتعبئةورقأنكما.عديدةلسنواتالأصلية

ببطء،يتآكلالذيبالبلاستيكإحلالهيتمبسهولةويحترق

احتراقه.عندغازاتويخرج

والمبانيوالم!صاتبالمنازلعنالناتجةالصلبةوالفضلات

المقالةهذهوتتاول.محليةعلبةفضلاتتسمىعموالمصاأ

.الفضلاتتلكمثلمنالتخلصطريقة

ومنالصناعاتمن،كدأطثالصلبةالفضلاتتنشأ

منالمصدرينبهذينالخاصةللمعلومات.المزارع

البيئي.التلوثانظر:،الفضلات

أسدولامعظمفيتوجد.الفضلاتمنالتخلصطرق

شيهناكأنكما.أصلبةاالفضلاتمنللتخلصقوان!!

وأالففهملاتلجمعإداراتوالصغيرةالكبيرةالمدنمعظم

المباني.منوغيرهاالمنازلمنالقمامةلجمعخاصةهيئات

شتستخدم.نق!!عرباتشالقمامةبنقلالعمالويقوم

أصلبةاالفضلاتمنأطتخلصرطريقتينالمحليةالهيئات

اكترميد2-.أغضلاتاصالأرضىأضخلصاأ-:المحلية

رماد(.إلىوتحويلهاالقمامةحرلى)أي

منطقةإلىالقمامةنقلتحضمن.الأرضيالتخلص

المناطقهذهوتتراوح.الحاصةالهيئةأوالمحليةالسلطةتملكها

صحيةوابمارللنفاياتالصحيةغيرالمكشودالمزابلبين

سعليمة.بطريقةتشغيلهايتم

منللتخلصردجةطريقة،المكشوفةالمزابلوتعتبر

!مبيلعلىفهي،.بيئيةمشاكلتسببلأنها،الفضلات

للفئرانمأوىوتصلحالمنطقةمظهرتفسدقد،المثال

تركحالةوفى.المرضتنشرالتيالأخرىوالحيوانات

كريهة.رائحةوتصدرتتعفنفإنهاالعراء،فيالفضملات

فييتسببأتيممااالحرقتستخدمالفضلاتمزابلومعظما

الجو.في!ريهةرائحةانبعاتوفي،الدخانانبعاث

القمامةعبرينصرفقدالمطرماءفإن،ذلكإلىوبالإضافة

ال!نهار.إلىضارةموادمعهحاملا

ضرراسليمبشكلتدارالتيال!يةالمدافنوتسبب

محكمبشكلأغضلاتاتضغطحيث،للبيئةقليلا

ويمئالغطاء.بالترابيومكلوتغطىجراراتبوساطة

.الفضلاتإلىأ!صولامنوالقوارضاتالحضاكاي

مرورومع.الحرتامعتخدامالموا!هذهعلىالمشرفونويمنع

منكثيرتقوموعندئذ،أ!محيةاالآبارتمتلئ،الوقت

وتستخدم.نهائيةبصفةالموقعبتغطيةالمحليةاسحلطات

السلطاتمنكثيرتقومولا.ترويحيةلأغراضالمنطقة

تسففقد.سليمبشكلالصحيةالالاربتشغيلالمحلية

وأ،الموقعفيبالإحراق-المثالسبي!!على-المحليةالسلطة

دفعوقدوآخر.حينبينبالترابالموقعبتغطجةفقطتقومقد

قوانينوضعإلى،المحليةالسلطاتمنكثيرابالبيئةالاهتمام

.الفضلاتمنالأرضيالتخلصمواقعلمراقبةصارمة

المدنمنكثيروتقوم،الفضلاتحرقهوالترملد

مناطقوجودلعدم،القمامةحرقأفرانباستخدامالكبيرة

.الفضلاتمنللتخلصاستخدامهايمكنقريبةخلاء

الوسائلإلىالمحليةأغمامةاحرقأفرانمنكثيرويفتقر

تتسبب،الأفرانمنكثيروفى.أجيئةاتلوثلم!صافحةال!صافية

الصلبةوالجسيماتالغازاتانبعاثفيالإحراقعملية

وتقتلالممتلكاتوتتلفالإنسانبصحةتضرالتي

مواقدأومحارقالبيوتبعضلدىويوجد.النباتات

فيوالنفاياتوالقماماتالفضلاتبحرقتقومخاصة

.الناسعنبعيداالعمليةهذهتتمحيث،الخلفيةالأفنية

فيللفضلاتالمكشوفالحرقالبلدياتمن!ضيروتمنع

السكنية.المناطقفيالحلفيةالأفنية

الموادمنكثير.الصلبةالففلاتمنالاستفادة

الموأدهذهوتشمل.قيمةلهاأغضلاتافىالموحودة

الورقية،المنتحاتعنالناتجةالخش!أساصأ5حاأ.ا
.هـ-حس

منكثيرلمعالجةطرقبتطويرأمحلماءاقاموقدوالمعدد.

والواقع.أخرىمرةمنهاالاستفادةيمكنحتىأغضلاتا

تعملسوفالمعالجةأنعلىتقومالشاملةالمعالجةف!صةأن

انظر:.دفنهاأوإحراقهايتعينالتىالفضلاتتقليلعلى

التصنيع.إعادة

حرقعنالناتجةالحرارةمنالا!شفادةأيضايمكنكما

الناتجةالحرارةتستخدمالمجتمعاتبعضففي.الفضلات

إدارةعلىالبخارويعملالبخار.إنتاجفيالمحليالترميدعن

الكهربائية.الطاقةتنتجالتىالآلات

النووية.الطاقةبمالطاقةمخزون:أيضاانظر

مواكبةعنبعينهاثقافيةأقسامعجزالدقالمحيالتخلف

وكانبها.مرتبطةأخرىأجزاءفيتحدثالتيالتغيرات

منأولأوجبرن.فوليمالأمريكيالاجتماعأصمعا

العشرين.القرنعشرينياتفيالمصطلحهذااستخدم

سريعةتغيراتأحدثقدالتقنيالتقدمأنأوجبرنلاحظ

والعملياتوالآلياتالسكنشيهابماالماديةالثقافةفي

ذلكفىبمماالديةغيرالثقاف!أنلاحظولكنه،الصناعية

الغالبفيتكون،الاجتماعيةوالنظمأعيماواالأفكار

المادية.الثقافةعنمتخلفة

عنتنجمكثيرةاجتماعيةمشكلاتأنأوجبرنويرى

تحلقد-مثلا-الحديثةفالاختراعات.الثقافيالتخلف

يستغرقهاالتىالفترةوتعد.العمالمنالكثيري!محل

علىوالحصولجديدةمهاراتتعلمفيالعمالهؤلاء

البطالة.إلىيؤديثقافياتخلفاأخرىأعمال
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نأالراهنالوقتفيالاجتماععلماءأدركوقد

أحياناتسبققدالاجتماعيةوالنظمالأفكارفيالتغيرات

الناجمالوضعالاجتماععلماءويسمي.الثقافيةالتغيرات

الثقافي.التنافرواحدةلثقافةالختلفةالأجزاءتغيرعن

الثقافة.:أيضاانظر

العقليالنمومنسويةغيرحالةالعقليالتخلف

عنالمتخلفالشخصذكاءفيهايقل،والاجتماعي

عنالاجتماعيةللوظائفأداؤهيقلوبالتالي،المتوسط

الثقافية.ومجموعته!شهمثلفىالأسوياء

الخفيفةالحالاتمنالعديداكتشافنستطيعلا

يواجهونعندماالمدرسةدخولهمعندإلاللمتخلفين

شديدينكتشفأخرىناحيةومن.التعلمفيصعوبات

وأوالمشىالوقوففيبطخايظهرونلأنهممبكرا،التخلف

الجسدية.اللإعاقةبسببأوالكلام

أطفالهمبوضعالاباءينصحونالماضيفيالأطباءكان

اليوميرونالخبراءأنغيرالإيواء.مؤسساتفىالمتخلفين

وعزل،المجتمعفيالتخلفخفيفيالأطفالدمجضرورة

بهم.خاصةأماكنفيالتخلفشديديالأطفال

كبيرين.وفهماصبراالمنزلفيالمتخلفينرعايةتحتاج

صعوبةالاباءمنالعديديواجه،الحقيقةهذهمعوللتكيف

الأمرتقبلفيالاباءالمتخصصونويساعدمعها.التأقلمفي

أبنائهبم.مساعدةوفي

العقليةالقدراتتقاس.العقليالتخلفدرجات

الشخصيحرزهاالتيالدرجةوهيالذكاء،نسبةبوساطة

متوسطويسجل.الذكاءدسبةانظر:الذكاء.اختبارعند

إلى09منتبدأدرجاتالذكاءمقياسعلىالذكاء

أربعمنواحدايمثل07منالأقلالذكاءومعدل.901

-3المتوسط2-الخفيفا-:العقلىللتخلفدرجات

العميق.4-الشديد

،7و.05بينذكائهممعدلشراوحاللخلف.خفيفو

بمدارسبعضهمويلحقعقليا.المعوقينغالبيةيمثلونوهم

فيالمتخلفيصل.العاديةبالمدارسيلتحقوالبعضخاصة

الأعمالأداءعلىيساعدهمستوىإلى1-9ا3سن

الاعتمادالمتخلفينمنويستطئالعديد.البسيطةالمدرلممية

.مهرةفمبهأوموةغيرعاملينبصفتهمأنفسهمعلى

05و35بينذكائهممعدلشراوح.التخلفمتوسطو

والكتابةالقراءةمثلأمورفيضعيفاتقدماويحرزون

وأغلبهم،تقدمأيإحرازفييفشلوبعضهم،والحساب

العنايةتعلميستطيعونوهم.خاصةمدارسيحتاج

العملورش!فىأوالمنزلفينافعةأعمالوأداءبأنفسهم

الآمنة.

35.و02بينذكائهممعدليتراوح.التخلفشديدو

الشخصيةالنظافةعلىوتدريبالغوياتمرينايحتاجونوهم

حياتهم.طوالورعاية،الاخرينمعالتعاملوأساليب

يزيدولا0،2منأقلذكائهممعدل.التخلفعميقو

تامةرعايةيحتاجوأغلبهمالرضيعالطفلذكاءعلىذكاؤهم

المألوفة.الوجوهعلىوالتعرفالمشييتعلمونوقدللبقاء،

بفعلالعقلىالتخلفيحدثالعقلى.التخلفأسباب

معقدالبشريللكائنالطيعيوالنمو.مختلفةكثيرةعوامل

إلىفيهخارجىعنصرأيتدخليؤديبحيثالتركيب

التخلف.

عقلياالمتخلفينمنالعديديصبح.متعددةأسباب

واحدعاملبسببوليسعواملعدةتشابكبفعلمعاقين

خفيفيمنالكثيرينأنيلاحظالمثالسبيلوعلىمنها.

ينتشر(،الدخل)متدنيةفقيرةعائلاتمنيأتونالتخلف

التغذية،سيئة،التعليممنالحظقليلةأفرادها،بينالمرض

.أخرىسلبياتإلىبالإضافة

إما،لأبنائهممناممباتعليماالآباءبعضيوفرلا

العديدفإنوكذلك.لذلكحماسهملعدمأولانشغالهم

غيرتركيبةالطفليورثمماالذكاءفيتؤثرالجيناتمن

.الجيناتمنموفقة

واحدعاملبفعلالتخلفيحدثقد.فرديةألشاب

إلىقويتأثيرذاالسببويكون.الحالاتمنقليلعددفي

بيئيا.أومورثاجينيايكونوقد،الطبيعيالنموإعاقةحد

وجود،التخلفتسببالتيالجينيةالحالاتوتضم

هيوالصبغياتالخلايا.داخلشاذصبغىأوزائدصبغي

ويسبب.الوراثةتحكمجيناتعلىتحتويخلويةتراكيب

متلازمة.،داونانو:.داونمتلازمةزائدصبغىوجود

فيشذوذعلىالهت!سالمبغيمتلازمةتنطوي

الحالةهذهتؤثر.للجنسالمحددةالصبغياتأحدس،الصبغي

غياببسببنادراالتخلفيحدثوقدغالبا.الذكورفى

سائدجينبتأثيرأيضاالتخلفويحدث.الأساسيالصبغى

النموعمليةمعتتداخلالتيالمتنحيةالجيناتمنزوجأو

لاحالةالكيتونيةالفنيليةالبيلةوتسبب.الأيضأوالطبيعي

نوعإلىالأمينيةالأحماضأحدتحويلمنالفردفيهايتمكن

المتنحية.الجيناتمنزوجوجودبسبببهصلةذيآخر

تنظملمإذاللدماغتدميراالكيتونيةالفنيليةالبيلةتسبب

الكيتونية.الفنيليةالبيلةانظر:.التغذية

أثناءأوقبلالعقليللتخلفالبيئيةالأسبابتحدث

الأمأصيبتإذابالتخلفالطفلويصاببعدها،أوالولادة

الحمل.أثناءالزهريأوالألمانيةبالحصبة

متعلقةأخرىبعواملأيضاللطفلالعقلىالنموجمأثر

هذهوتشمل.الحملخلالأوشبابهاأثناءالأمبصحة
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الأدويةونوعيةالعامةوصحتهاوعمرهاالأمتغذيةالعوامل

التخلف!إلىالولادةحالاتبعضوتؤدياستعملتها.التي

الولادةوإصالات)الميسرة(المبكرةالولادةتشملوهده

السليما.التخفصبدءفيالوليدوفشل

الدماعالتهابلسببالطفولةفترةفيالتخلفيحدث

طويلا،زمماتستمرشديدةحمىبسببأو،الرأسإصاباتأو

.الملوثأعواءافىاستشماقهاأومركزةسامةموادابتلاعأو

بالرعايةأضحلفاأممبابمنكثيرمنعيمكن.الوقاية

ورعايةأصحيحةاأ!يلادةار.وأثناءهالحملقبلللأمالسليمة

أيضا.أضحلفاحالاتتقليما!فيالخدلبساعدالمولود

الفنيليةالبيلةمنالنابخالدماعتدميرعلىالسيطرةويمكن

حاصةبتغذيةأ!لادةابعدأخرىاضطراباتوعدةال!جتونية

دوائ!.عايخأو

الأزواخ،الاختباراتبوساطةالأطباءيكتشفقد

عاليةقابليةأ!مأ!أطفالإنجابالا!شعدادلديهمالذين

عدمالأرواخاهؤلاءمث!!مرالعديديقرر.الجينيللتدمير

.معاقطفلبإنجابالخاطرة

قب!معيمةجينيةحالأتأحرىاختباراتوتكشف

التكونية.الاستشارةانظر:.الطفلميلاد

أكثرمتعذدةلأممبابالنابخمئالتخلفويعتبر

هذهعددتقليليمكنأنهالخبراءمنالعديدويعتقد.صعوبة

والصحيةالمعيشيةالأحوالتحسينطريقعرالحالات

الفقراء.دخلومستوىوالتعليما

منولكنعقليا،المتخلفيرشفاءلايمكنالعلا!.

علىأسحاعدتهماالكثيرعملالحالاتاغ!بفيالممكن

بلادفيالعلاجطرتوتشمل.والعقليالاجتماعيالنمو

ولكل.للمعاتالملائم!!والتدريبالتعليمم!أنواعاعديدة

لسنيصلعندماالتعلمافيالشرعيالحقمعالىطفل

منذالمعاقينتدريبويبدأ.العقليتحلفهكانمهماالمدرسة

الطفليصلحتىيستمروقد.الحالاتبعضفيالطفولة

أصضج.امرحلةإلى

التيالمهاراتعلىكبركلماالمتخلىتعلميوجه

خفيفيمنالعديدويصبح.النفعجعندسيحتاجها

لخفيفييمكن.صالحينومواطنينجيدينعاملينالتخلف!

بعم!!،يلتحقوالماالذينالتحلفوشديديومتوسطي

مثلويعيش.المعاقينبتوظيفتعنىمأمونةورشفيالعمل

المعاقينمنازلفيأوعائلاتهممعأضساءواالرجالهؤلاء

أضخل!اعميقوأما.مؤهلونعاملونلهايوجدالتي

دائملش!!يعيشواأرالأفض!اومنتامةرعايةفيحتاجون

عمل.بأيالتمياممنهميطلبولاالمعاقيندورفي

الأوليمبيةالألعاب؟الخاصالتعليمأيضا:انظر

الخاعة.

ميدانففي.خاصةأهميةدهقانونيمصطدحالدخلي

بكاملالشخصيتخلىح!تيستعملالممتلكاتقانود

بمعنىالشبهقريبفهوهذاوعلىمايملكهكلعنإرادته

بعيدابخاتمهماشخصقذفإذا،المثالسبيلعلى.التنازل

وأصاحبهعنهتنازلقدالخاتمهذافإنمتعمدةبصورة

ويحوزهالخاتمهذاعلىيعثرشخصوأول.عنهتخلى

ولوخاتما.:أضاإذال!.الجدسدمال!ء!س!
عنعءسحصس-.!ا-

منالخاتممايزالايعنهسحلافإنهاالإمماتأ

ممتلاصاته.

الحيةالخلايالهاتكونطريقةالحدويالتخلدق

ترتبطفمثلا.أبسطموادمنمعقدةكيميائيةمركبات

لتكوينمعاالأمينيةالحموصتسمى،بسيطةحزجات

النباتاتفيالكربونأحصسيدثانييكونكما،أصبروتيناتا

أسشا.واياتالسر

وعمالآ،خاماموادتماما،المصانعمث!!،خليةكا!تحتاخ

منتجاتها.صنعمنتتم!شأنقب!!أ!اقةامصادرر

الخامالموادهىنسبيا،أجسيطةاأص!سيميائيةأصباتاطرو

منوالحيوانالإنسانعليهايحص!!انتير،الحيويأطتخليرت

الضوئيالتركيبمنالنباتاتعليهاوتحصلالغذاء،هضما

،والخميرةالبكتيريامثل،المجهريةالأحياءأما.والتنفس

وهي،إنزيماتالخليةوعمالمحيطها.منعليهافتحصل

البيوكيميائية.التفاعلاتتسرعالتيالبروتينجزيئات

منالختلفةالأنواعألوفأومئاتعلىالخليةوتحتوي

تسرلبفاعلعنمسؤولآمنهانوعكليكون،الإنزيمات

المتشابهة.التفاعلاتمنمجموعةأومحدد،

فوسفاتثالثهوللخليةالرئيسيةالطاقةمصادروأحد

خاصةإنزيماتتطلق.بالطاقةغنيمركبوهو،الأفىينوزين

احتاجتمتىالأدينوزين،فوسفاتثالثفيالمحتواةالطاقة

والحيواناتالإنسانويعيد.تفاعللإحداثالقدرةإلى

مايسدتحزينمستمر،بشكلالبكتيريا،أنواعومعظم

الطاقةأخذبوساطةالأدينوزينفوسفاتثالثمنالحاجة

حاجتهامايسدالنباتاتتجدد.المهضومالغذاءمنالمحرزة

تجميعبوساطةرئيسيبشكلالأدينوزينفوسفاتثالثمن

الشمس.منالطاقة

العضوية.الموادتحللفيهايتمكيميائيةعمليةاف

والعفنالبكتيريامثلميكروباتبفعلالتخمريحدت

العفن،أوالفطرياتأننجدالمثالسبي!وعلى.والحميرة

فيختجالمعدنيةالأملاحمعالسكرخليطعلىتعمل

الحبوبعنالنابخالسكربتحليلالخميرةوتقومأجنسلين.ا

أكسيدوثانيالإسيلىالكحولغازإلىالماءفيالمنقوعة



عصيرفىالسكرويتحلل.البيرةصناعةعندالكربون

يعتبركذلكالنبيذ.صناعةعندالطريقةبنفسالعنب

ولكنه.الرائبواللبنوالجبنالخبزإنتاجفيجوهرياالتخمر

عندمايحدثمثلما،الحالاتبعضفيمضرايكونقد

فاسدا.حليباالمتخمرالحليبيصبح

بكمياتالبشرلبنيالنافعةالمختمرةالمنتجاتوتصنع

بوساطةتنتجالموادمنمختلفةأنواعاأنمنوبالرغم.كبيرة

تبقىذلكفيالمتبعةالأساسيةالعملياتأنإلاالتخمر،

المقاومالفولاذمنكبيرةصهاريجتملأفأولأ،.متماثلة

المحلولهذاويعقم.الغذائيةالموادمنمائيبمحلولللصدأ،

ميكروباتتضافثم،المرغوبةغيرالجراثيملقتلبالبخار

بضعةخلالالغذائيةالموادبتخميرلتقوم،المحلولإلىمعينة

حرارةدرجةفيالتخميرعمليةعلىالمشرفونيتحكم.أيام

تصفىوأخيرا.الصهاريجداخلفىالموادحمضونوعية

عنفيهاالمرغوبالمنتجاتوتفصل،السائلمنالصهاريج

وأ،الترشيحأوالاسمتخلاصبوساطةإما،الخليطبقية

تشكلالحالاتمعظموفي.الأخرىالوسائلببعض

الموجودالخليطمنفقط%5حوأليفيهاالمرغوبالمنتجات

الغالب-فى-التنقيةعمليةتعتبرولذلكالصهارل!في

بعيد.حدإلىمعقدةعملية

بعيد.عهدمنذالخمورصناعةفيالتخمراستخدموقد

0003عامحواليالبيرةبتخميرالنيلنهرواديسكانقام

حتىمجهولةالتخمرحقيقةظلتذلكومعالميلاد.قبل

توصلعندما،الميلاديعشرالقاسعالقرنمنالأولالعقد

اكتشافإلىبالممتير،لويسالفرنسيالعالموخاصةالعلماء

والنبيذ.والحليبالبيرةفيالتخمرالميكروباتتحدثكيف

منأخرىأنواعطورتالعشرينالقرنوخلال

مكوناتالبكتيرياأنواعأحدتخمرعنونتجالتخمر.

الأولىالعالميةالحربخلالالمتفجرةللمواد

تطيقأهمكانام439عامومنذأم(.191189)4

الحيويةالمضاداتإنتاجفيالممتخدامههوللتخمر،عملي

واستخدم.البنسلينوخاصة(للمرضالقاتلة)الأدوية

وفىالفيتاميناتوفي،أخرىمعينةأدويةفيأيضاالتخمير

.الكيميائياتأنوأعبعض

الخمر.،لويسباستير،بمالإنزيم؟الكحولية:أيضاان!

غيابهافيالأحداثأوالأشياءإدراكعدىالقدرةالثخيل

إلىيعودربماأوالتخيلويشير.تكونأنيمكنكماأو

والتظاهر.اليقظةوأحلاموالبراعةالوهممثلعديدةأشياء

نأعلىالقدرةوهوالعقلىالتخيلتحضمنأيضاولكنه

والمذاقوالأصواتبالمناظرالإحساسالعقلإلىيستدعى

.الإنسانمارسهاالتيواللمساتوالروائح
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أحاسيسإيجادللمرءيمكنالعقليالتخيلخلالومن

الخياليؤدي.الإنسانيخبرهالمحالاتأولمواقفعقلية

.المجردةالأفكارتكوينذلكفيبماالابتكارفىمهمادورا

للمرءيسمحمماعقليةبصورالحقيقيالشيءيستبدلوقد

ذلك.إلىوماأغنيةتاليفأولوحةلرسميخططبأن

تستخدمالدماغمنأجزاءعنالعقليالتخيلويصحدر

أحياناالحقيقةهذهوتؤدي.الفعليالإدراكفينفسها

الذهنيةالصورفيالأشياءخلطإلىالأشعخاصببعض

فياضطرابإلىالدماغتلفيؤديوقد.الواقعيةبالأشياء

نفسها.بالويقةوالإدراكالعقليالتخيل

فيواتجاهاتهمقدراتهمحيثمنكثيراالناسويختلف

نأنجد،المثالممبيلفعلى.للتخيلالختلفةالأوجهاستخدا!

الأشياء،رسمفيغيرهممنأفضلالاشخاصبعض

نظرواماإذامختلفبشكلماموضوعرؤيةولمجامكانهم

بعضفإنذلكإلىوبالإضمافة.معينةزاويةمنإليه

أكثرموضوعاتبتصورغيرهمعلىشفوقونالأشخاص

فيها.جديدةموضوعاتابتكارفىأومخيلتهمفي

فالأطفال،الطفلحياةفيمهمادوراالخيالويؤدي

البالغين،منأكثرالتفكيرفيخيالهماستخدامإلىيميلون

استخدامفيالكبارمنأكثرالأطفاللدىصعوبةهناكولكن

المشكلاتفىالصعوبةهذهوتؤدي.فعالبشكلالخيالهذا

الأف!شار.أوالموضوعاتتحليلفيالأطفالتواجهالتى

.المسرحبمالذاكرة،الهلوسةبمالحلم:أيضاانظر

وتتيحع.ادبيتخار!الترويحأنواعمنشائعنوعالدخييم

بقضاءالناسليستمتعفرصاانحيماتمنالختلفةالأنواع

وتتفاوت.زهيدةبتكلفةطبيعيةبيئةفيطيبوقت

موا!بأحدخيمةفيليلةقضاءبينالخيماترحلات

أماكنفىأسابيععدةوقضاء،لممياحيةأجازةأثناءالخيمات

الساحلعلىمقرفيللإقامةالخيمونيلجأوقد،نقيةخالية

وأالصحارىاوالغاباتيزورونربماأوالبر،فيأو

.الجبالأوالبحيرات

وحديثا.قديماالعربعندالترويحوسائلمنوالتخييم

السعودية،العربيةالمملكةوخاصة،العربيالخليجدولوفي

عائلاتهمويصطحبونالخياموينصبونالبرإلىالناسيخرج

تلفازمنالترويحووسائلوشرأبطعاممنيلزمماوكل

فىخيامهممنهمالكثيرينصبكما.رياضيةوأدوات

أجحر،اسواحلعلىالأخرىالتخييموأماكنالمتنزهات

لذلكالخصصةالشواطئفيبالسباحةبعضهميقومحيث

الرياضة.أنواعمختلفيمارسونأو

رحلتهم،طوالواحدموقعفىالخيمينبعضويظل

يشاركونأو،السياحيجذبمايزورونالموقعهذاومن
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الراحةلمجرديسترخونقدأو،المائيةالرياضاتفى

الأنشطةبعضفيوقتايقضونقدكما.والاستجمام

وأ،الأسماكصيدأوالطيور،مشاهدةمثلالمحببةالخارجية

المشي.أوالتصويرأوالصخور،جيم

يومكلفيبسياراتهمالتنقلالخيمينمنكثيرويفضل

الصباحفيبرنامجهميبدأونماوعادةآخر،إلىمكانمن

اختيارمنتمكنواقديكونونالظهروقتوبحلولالباكر.

،للمخيماتمواقععلىالعثورالسهلومنجديد.مخيم

المحليةالسلطاتورحصتهاخصصتهاالمواقعآلاففهناك

الختلفة.السياحةشركاتوتديرها

منرسوماالخيماتإدارةعلىالقائمونيتقاضىقد

واسعة،تسهيلاتأعبيرةاالمحيماتفيوتوجدالخيمين.

السباحة،وحماماتوالحماماتوالمطاعمالدكاك!تمثل

إضافية،تسهيلاتلأيأخرىتكاليفصهناكتكونوربما

الكهرداء.مثل

يمكنالتيالأماكناالقوان!تتحكماالبلدانمنكثيروفي

علىالمحاففةتضم!بحيثخيامهما،فيهاالناسينصبأن

بعفريحم!.الخيماتأماكنوتنطموصحةنظافة

ل!وسا،ثفيأوظهورهمعلىأمتعتهمكلالخيمين

المحيمونهؤلاءيقطهعماوعادةمثلا.والزوارقكالسيارات

التيبالأماكنيستمشعونأنهمبيد،غيرهممنأقلمسافات

مكانمنالتحركفينشاطاتهممعظموتتكون.يزورونها

وبعضالوجباتوتجهيزالخيماتونصبأخر،إلى

والثقافية.الرياضيةالأنشطة

المخيماتأنواع

أنهاكماشيوعا.المحيماتأنواعأكثر.الخيممخيمات

أحجامفيالخيموتأتي.تكلفةالخيماتأقلأحدأيضا

واحد،لشخصإلايتحمئبعضهافلا.مختلفةوأشمكال

الخيموت!منع.الناسمنلمجموعةالاخربعضهايتسعبينما

وبساطةحملها،لسهولة،الوزنخفيفةموادمنالحدشة

.الخيامنصبفيالخبرةذويغيرعندحتىتركيبها

فالعربة.والمقطوراتالراحلةالعرباتمخيمات

بعسيارةيربطمتحركبيتالمقطورةأو(أ!نأصا)ااشاحلة

المنازلكتهيئةمهيأةوالمقطوراتالعرلاتهذهالأسرد.ا

الخيمونيتخذهاوكمالياتها،،الحياةبضروريات،أعاديةا

فيه.ومابالبرللتمتعينطلقونومنهالخيمهممركزا

مخيملرحلةالتخطيط

كافوقتقبللرحلاتهمالخيمونيخططأنيجب

والقيامالخيماتموا!عنالبحثمنيتمكنواحتى

المعلوماتعلىالحصولويمكنالأمركمإدالالحجوزات

والكتيباتومكاتبها،اصسياحةاأ،تكارمناصلازمةا

.الشأنبهذاتصدرالتياكنشرات"أسسياحيةا

الأسبقيةبنظامتعملاشتيالخيماتإقامةأماكنفيأما

نأغير،اليوممنالاولىالساعاتفيالحضورفيستحسن

معسبقة،حجوزاتتتطلبالمطلولةالأماكنمنكثيرا

يحتاجوقد.المزدحمةالإجازاتموالحممفيوبالأحص

منالنائيةالأماكنفيتصارباجخيماستخراجالإنسان

الخلوية.الأماكنأو،العامةالمتنزهات

حدماتاتتوفرحيت،السعوديةالعربيةايملكةفي،الوطنىعسيرمتنزه



والطعامالمخيممعدات

المعداتمنوغيرهاوفرشطبخوأوانيخيمةشراءإن

اللازمةالجيدةالمعداتأنغيرمكلفا،يبدوقد،الضرورية

.أطولفترةتستمرعادةإنهاإذ،ذلككلتستحقللمخيم

قادرالمعسكرفإن،الغاليةالأشياح!هذهعلىالحصولوبعد

التكاليف.قليلةالخلاءفىبإجازةيستمتعأنعلى

غير،المعداتمنمتاحةكثيرةأصنافاهناكأنشكلا

منهاكبيرةكميةالناسيحملأنالضروريمنليصأنه

معدأتبأخذالمبتدئونيخطئماوكثيرا.ممتعةرحلةلقضاء

رحلاتهمالجددالخيمونيبدأأنويجب.يحتاجونمماأكثر

وبالممارسة.الجودةعاليةالضروريةالأصنافمنبقليل

تفيدهم.أنيمكنالتيالإضافيةالأصنافسيدركون

وأالقنبقماشمنعادةاليومتصئالخيام.الخيام

للناروالمقاومةبالمتانةالموادهذهوتتميز.القطنأوالنيلون

فيالحديثةالخيموتأتى.الكافيةبالتهويةوتتميزوللماء

فمثلا،محددةأغراضلخدمةصممت،مختلفةنماذج

الحجمصغيرةالوزنخفيفةخيماالمسافرينبعضيحتاج

واحد.لشخصتتسع

يكونأنفيجب،العائليةللمخيماتبالنسبةأما

.بارتياحالناسمنمجموعةلإيواءيكفيمكانبالخيمة

والشرابللطعامأماكنالكبرىالخيامبعضفيويكون

وأكثروزناأثقلالخياممنالنوعوهذأ.الكمالياتوبعض

نصبه.فيصعوبة

توضيحيعرضطلبيجب،الخيمةشراءوقبل

منالتأكديجبكما،الخيمةنصبسهولةمنللتأكد

الأجزاء.كلشضمنوأنهاتكوينهامتانة

الإجازاتمخيمات

الفرصةتيحقدىالعائلية

وعيرهاالمائيةللرياضات

الترفيهيةالأدشطةمن

!مكثيراأنعير.الخلوية

للمحيماتيذهبالاس

والتمتعالاسترحاءلمجرد

وتعد.الطيعةبجمال

كحديقه،العامةالحدائق

ماينفيالامةأكاديا

المتحدةبالولايات

الصورة.الأمريكية

المماطقإحدى،توضح

للمحيمات.المحببة
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حملاوأسهلدفئاأكثرالنومأكياستعتبر.النومأكياس

الكفايةعاليحرارياعزلاالنومكيسويؤمن.البطانيات!ن

الريشأوالزغبويتميزالمعسكر.دفءعلىللمحافظة

فعالية،ذات،للحرارةعازلةمادةبأنهللبطأوللوزالناعم

المنسوجاتمنكثيروهناك.ضغطهايسهل،الوزنخفيفة

تكلفةمنهأقل،الريسقعنللحرارةعزلأتقللاالاصطناعية

المنسوجاتأنذلكإلىأضف،أطولمدةوتدوم

أسرعوتجف،الريشمنتنظيفهافيأسهلالاصطاعية

لكيسالخارجيالغطاءداخلالحراريالعازلويوضع.منه

.الوزنوخفيفمتيننسيجمنمصمنوعوهوالنوم

وهومومياء:ا-:أشكالثلاثةفيالنومأكياسوتأتي

منه.السفليالجزءفيويضيقبالجسميلتصقكيس

أوسع.أنهغيرالمومياءبشكلشبيهوهو:منخرط2-

لخيماتالامشعمالشائعةالمومياءأكياس:مستطيل3-

صممتوقد.العاليةالمرتفعاتمخيماتوكذلكأسشتاءا

فيهاتستعملالتيالأغراضلنفسأساساالمنخرطةالأكياس

فياللازمةالحرارةتوفرلاعادةوهيالمومياء،أكياس

الحركة.منبمزيدتسمحأنهاإلا،الشديدةالبرودةحالات

منأقلالحرارةعزلفيكفايتهافإنالمستطجلةالأكياسأما

الأكياستكونوقد،راحةأكثرأنهاغيرسابقتيها،

.العاديللمخيماختياراأحسناصطناعىبعازلالمستطلة

يحتاج،النومكيمه!جودةأولأسلوباعتبارودون

فرشةوتؤدي،والأرضالكيسبينإضافياعازلأالخيم

هذا،البلامشيكأوالقنبقماشمنقطعةوهي،الأرض

وأالملابسللفأيضاالمعسكرونيستعملهاكما.الغرض

ك!ظلة.أوالريحمنللوقاية
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الموادمنالمصنوعةالخيم

حملهايمكىالوزنخفيفة

ويمتساهدلآخر.محادم!

يقومودوهمالشبادلعض!

لمواصلةالحيمإحدىلطي

كحتمميرفىرحلتهم

المسلمة.

للرحلاتالخصصةالملاس!تكونأنيحبالملاب!ر.

.والحشراتوالبردوالشمسوالمطرالريحمنللإنسانواقية

الجو،تقلباتلتتحملبمكانالمتانةم!تكونأنيجبكما

زمنعلىاللازمةالملابسكميةوتعتمد.الا!شعمالوطول

للغسيل.وحاجتهاالرحلة

عنيقلمالاحملىيم!ش،الدافئالجوحالاتففي

الملابسمنمجموعةإلىإضافةالوزنخفيفيسروالين

إضافةويجب..الحافةعريضةوقبعةوالقمصانالمريحة

فيوكذلكالباردةالأمسياتفيسترةأودافئقميص

يجبالباردالجوحالةوفي.العاليةالمرتفعاتزيارةحالة

لبستفاديويجب.الصوفمنوسراويلقمصانحمل

الحراريالعزللاتوفرابتلتماإذالإنها)الجينز(سراويل

الصدريةوتوفرلجفافها.طويلاوقتاتحتاجأنهاعلىعلاوة

القلنسوةذاتالفرائيةالألبسةوبنالردوعازلةالحرارية

الحركة.تحدأندونالباردةالريحمنالحماية-بهاالمتصلة

السريعة،الجوتقلباتحيث،الجبالسفوحوعلى

وتفضل،الدافئةالملال!رم!كثيراالخيمونيلبسأنيجب

عازلخارجيمعطم!حم!!إلىإضافةمنها،الصوفية

منبسيطاحيزاتشغلطوارئحقيبةأنورغمللماء.

وأالمشاةأحدحياةإنقاذفيممببات!صنقدأنهاإلا،الأمتعة

المتسلقين.

المناطقفىللمشيالساقعاليةالأحذيةوتفضل

أجةعاالوزنالخفيفةالنايلودأحذيةحلتولقد.الوعرة

حيثمن،الجلديةالساقعاليةالأحذيةمحلالساق

منالنوعهذايلبسأنالمحيمعلىويجبانتشارها.

جوربوفوقهخفيف!قطنىجورب،جوربينمعالأحذية

والصوفالقطنمنمصنوعجور!أوسميكصوف

الخيم.أرضداخلالمريحةالرياضةأحذيةلبعريم!شمعا.و

فيلاستخدامهاالوزنخفيفةعملقفازاتأخذيم!شثما

الحطب.وتكسيرالل!مثلالأنشطةبعف!

الحملسهلةالطعامإعدادوسائ!!بفض!!والماء.الطعام

إعدادالخيمونيستطيع،للحرارةأسازلةاالماءومبردات

نأشخصكلعلىويجب.الطعاممنأصاهـمتموعة

ويأخذ.الأكلأوانىذلكفيبماكاملامائدةطقميحم!!

التي)المجمدة(المجففةالأطعمةالخيماتروادمنكثير

يعدوبعضهمعليها.الساخنالماءبصبطبخهالسهل

بلاستيكيةأكياسفيويضعهكافوقتقبلالطهعام

محتوياتها.عليهاموضحا

منالغذائيةبالموادالغنيةالأطعمةاختيارالمهمومن

الألبانمنتجاتوهي،ال!ساسيةاللأطعمةمجموعات

والفواكه.والخضرأوات،واللحوم،والحبوبوالخبز

واللحم،الجبنللمخيماتالمناسبةالأطعمةبعضوتتضمن

قبلالمجمدةالمجففةالأطعمةشراءويستحسن.المجف!

متى،الرحلةخلالوالمبردةالطازجةالأطعمةوشراءالرحلة

الماءصلاحيةفيشكهناككانوإذاممكنا.ذلككانما

الماء.معهمالخيمونيأخذأنفلابدالخيممكانفيللشرب

طعمهاأولونهامنتبدوقدالمواضعتلكفىالمياهأنورغم

مجهريةبكائناتملوثةتكونقدأنهاإلا،نظيفةرائحتهاأو

منالماءلأخذاضطرارهناككانوإذا.للأمراضمسببة

عنتقللالمدةغليهفيجبنقاوتهفيمشكوكمصدر

وأقربفيالنقىالماءويحمل.ا!شعمالهقبلدقائقخمص!

.مياهقوارير



منطقةفياللطفوالحوالسقيبال!اءيست!تعوتالشمابمىمحموعة

لالسعودية.الطائف!مديةقربالسياحيةالشفا

رحلاتلمعظمضروريةالأخرىالخيماتمعدات

الوقود،حطبلتكصيرصغيرةفأساوتتضمنالخيمات

وزردية،ومفكمطرقةمثلالأسامميةالأدواتوبعض

ورقيةومناشفوحبلوسكينوجاروف،ومسحاة

وبطارياتللماء،منفذةغيرعلبةفيوثقابوكشاف

أفرادأحديحملأنيجبذلكإلىبالإضافة.إضافية

معداتمنكاملةمجموعة-تقديرأقلعلى-الخيم

الأولية.الإسعافات

دائمابوصلةحملويجبأيضا،مهمةالخرائطوتعتبر

ذهابعدمدائماويجب.معروفةالمنطقةكانتمهما

أحدإخطاردون،البريةالأماكنفيمنفرداالشخص

الطويلةالرحلاتوتتطلب.إليهمسيذهبالذيبالمكان

الرحلاتعكعرعلى،الرحلةاحتياجاتمنأكثركميات

ذلك.منالقليلإلاتحتاجلاالتيالقصيرة

المخيمموقع

الخيماتمواقعمنكثيرفيتوجداللوقع.اختيار

ومكانالنار،لإيقادمكانأوفحموشموايةللرحلاتطاولة

مزودةالأماكنهذهمعظموتكون.الخيمةلإقامةمناسب

مثلالأخرىالمواقعأما.للشربالصالحالنقيبالماء

أماكنبهافليس،الغابةومتنزهاتالخلويةالأماكن

الخيماتفياشأغبنعلىوينبغيللمخيماتمخصصة

مواقعهم.اختيارفيوالنصائحالإرشاداتمنعدداتباع

ومستوية،مرتفعةأرضفيموقععنالبحثفينبغي

قوافلعنالموقعيبعدأنويجب.الريحمنمأمنوفي

،م05عنيقلمالاالماء،أوالخلابةالمناظرأو،المشاة

المنطقةجمالعلىالمحافظةفيالاختيارهذاويساعد

للماءالمجاورةالأرضفإنذلكعلىوعلاوةالماء.وصفاء

أررلتواخصباومرتعا،ورطبةمنخفضةعادةتكون
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منطقةديقارةجبلعدالشبا!هؤلاءاستجماحلوية،رحلةفي

السعودية.العربيةبالمملكةالاحساء

ولكنهارمليةأرضفيالخيمةتقامأنويجب.الحشرات

.المياهولتصريفالاوتادثباتلضمان،كافيةبدرجةصلبة

،النباتبحياةالإخلالتفاديعلىدائماالحرصوينبغي

إيجادفيالأماكنتلكوأمناءحراسيساعدماوعادة

الخيم.لإقامةالمناسبالمكان

الطبيعىالوقودحطبإمداداتلأننظراالنار.إشعال

مواقعبعضدرجتلذلك،كثيرةأماكنفىبسرعةتنفد

الخيمينبعضويجلبالوقود،حطببيععلىالخيمات

حطب.منيحتاجونهمامعهم

المكشوفة،النيرأنإشعالالأماكنبعضلوائحوتمنع

وقبل.النيرانلإشعالتصاريحأخرىأماكنتتطلببينما

كماحولها؟بماتضرلنأنهامنالتأكديجبالنارإشعال

منومنعهالاحتوأئهاالنارحولواسعةحفرحفريجب

العاصفةالأيامفيالنيرانإشعالتجنبوينبغيالانتشار.

وإزالةصغيرةالنارعلىالإبقاءمنبدولا.الرياحشديدة

الربيةالق!ةويشربولىالنقيالربجويستمتعونالشما!منمجموعة

قطر.لي
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بمراقبةأحديكلصألىيجبكما،بانتظامعنهاالرماد

صغيروجاروفالماءمندلوتوفيرمعبانتظامالنيران

الانتشار.منعليهايخشىالتيالنيرانلاحتواء

مادةأ-:الموادصتأنوأعثلاثةالنارإضمعاليتطلب

النار(.بهاتضرمملتهبة)مادةالضرم2-.الالتهابسريعة

غصونالالتهابسريعةالموادوتشملالوقود.حطب3-

منغيرهاوالألتمجاراوأوراثالصنوبروإبرالجافةالأشجار

قيممنأ!كمرماوي!صن.الاشتعالسريعةالمشابهةالمواد

ح!أم!ا.وبسرعةبسهولةيشتعلالذيالحطبمنأبر

التيوالأخشابالحطبأنواعكلمنفيتكونالوقود

.وانتظاملبطءتشتعل

اتباعويمكنالنار،لإشعالوفعالةعديدةومعائلهناك

حتىأوالتدفئةأوالطهعاملإعدادالنارلإشعالالتاليةالطريقة

.ال!مشمتاعلمجرد

علىالاأخها!سريعةالموادمرصغيرةكومةتوضع

تما،مخروطيش!!اعلىالضرمحولهاويوزعالأرض

مربع.ش!ط!علىالحص!أمنقطعبأربعالخروطيحا!أ

بعديم!شوأضار،اإشعالبعدالضرميشتعلماوسرعان

مشتعلة.النارلإبقاءتدريجياالحطبإضافةذلك

عنالبحثمنلابدالرطبالجوفيالنارولإشعال

كماالنار،لإشسعالالورقيستعملأنويمكن،جافةمواد

وجذوعها،الأشعجارتحتالجافالحطبعلىالعثوريمكن

جافادائمالبهايظلإذالرطبةالأشجارجذوعشقويجب

الرطب.الجوفيأطوللمدة

ولإطفاء.الخيممغادرةقبلالنارإطفاءمنالتأكديجب

يحرك.بالترابويغطىالخامدالحارالرمادينشرالحار

وفي.أخرىمرةبالترابويغطىالأرضعلىويبعثرالخليط

النارلإشعالمخصصةمواضعبهاليسأضياالأماكن

النار.بقاياكافةإزالةيجب

السلوكولطفالمخيمسلامة

إصاباتمعظميمئوقوعالحرصأنشكلا.السلامة

من-باتامنعاالأطفال-يمنعأنيجبفمثلا.الخيمات

منكلعلىيجبحصماوالسكاك!ت،الفؤوس!استعمال

الأوعية.وممسكاتالقفازاتدامشعمالنفسهيقيأنيطبخ

منللحمايةحاصةتدابيراتحاذالخيمينعلىويجب

والصواعقالطعامحفظوسوء،السامةالنباتاتمثلالخاطر

.الأخرىوالطوارئالرعدية

الخيماترحلاتمنكثيرالأننظرا.السامةالنباتات

كيفيتعلمواأنالخيمينعلىفيجب،الغاباتفىتقام

لامسوإذا،الساماللبلا!مثلالضارةالنباتاتيتعرفون

بالماءبسرعةالمتأثرالجزءغسلفيجب،الجسمالنباتهذا

السائلةالطيةالمستحضراتلأحدمسحهثمأ!همابونوا

المشكوكالنباتاتأكلتجنبويجب.الحكآلاملتلطيف

.الفطرياتمثلفيها

عدممنالطعامتمسممينتجقد.الطعامحفظسوء

فقطبحملهمذلكالخيمينبعضويتفادىانتبريد،

فيالطعامآخرونويحفظ.المجمدة-المجففةالأطعمةا

صغيرةبراداتلديهمالذينالخيمونأما.!بيرةلرادات

أوعيةفيتفسدلاالتيالأطعمةايحفظونماف!ضيرآ

للهواء.مانعةأ!سدامحكمة

الحرصيجبلذا،الحيواناتالطعامرائحةتجذبوقد

الساحةفيتركهأوالخيمةداخلالطعامحفظعدمعلى

مراقبة.دون

الجومخاطرمنحدوثاأكثرالرعدلةالصواعق

ويجب.مكانأوجوأيفيحدوثهايم!شكما،الأخرى

لموإذا،رعديةصاعقةحدوثعندالاحتماءالفورعلى

الأشجارتحتالجلوسيفضل،بهأ!لاحتماءساتريوجد

العاليةالأشجارعنويبتعد،الأطوالامتسا:يةت!صداشتى

.التلالوقممسفوحفولىوكذلك،المكشوفة!نالأماافي

اليابسةإلىمنهالخروجفعليهالماءفيالشخصكانوإذا

.للبرقعلامةأوإشارةأولعند

أحدبالمشىالقائميخبرأنينبغي.المشيسلامة

قبلغيابهاالمتوقعوالمدةالمقصودةالجهةعنبالخيمالمقيمين

يج!إذ،المسسكراتإقامة!سلامةمنمهمحرءانحيميرانإطفاء

دورةاحتتامفر،بالماءأوقدوهاالتيالميرالىيطكمئواألىالمسححرينعلى

المسح!.
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فينبغيمألوفةغيرالمنطقةكانتوإذا.الخيممغادرة

حمليجبكمامنفردا،التسلقأوالمشيمنالاحتراس

وإذاللماء،منفذةغيرثقابكعلبةالطوارئلوازمبعض

فيوالبقاءبالهدوءالالتزامفعليه،الطريقالشخصضل

يتمالمساءوفيالإنقاذ،فرقةوصولوانتظارواحدمكان

ولتكونوالحمايةللتدفئةممكناذلككانإذاالنارإشعال

ذلككانإذاإلاالمكانمغادرةيتمولا.للاخرينعلامة

الأخير.الملجأ

دائفايخبغيالخيمرحلةنوعكانمهما.السلوكلطف

يأتركعدموينبغى.الطبيعيةالبيئةعلىالمحافظةمحاولة

النيرانبقاياإزالةإلىإضافةالمعسكر،أنشطةمخلفاتمن

إلىبالنفاياتوالاحتفاظالفطريةبالحياةالمساسوعدم

الفضلاتتدفن.المناسبالمكانفيمنهاالتخلصحيث

مراحيضحفرتموإذا،مراحيضهناكتكنلمإذاالبشرية

واحتراما،المكانمغادرةقبلدفنهامنالتأكديتمبالموقع

لابدالبريةللحيواناتومراعاةالمجاورةللمخيماتوتقديرا

أمكن.ماالهدوءالتزاممن

المنظمةالمخيمات

للمجموعاتموجهةأنشطةالمنظمةالخيماتتوفر

الخيمات-أ:المنظمةالخيماتأنواعأهموتتضمن

الخيمات3-.التخصصميةالخيمات2-.الصيفية

الدراسية.

الطهعامسعديدةأصسا!الأنفسهمالخيموريطبخأريمكن.انحيمون

فى)صيد(قنصرحلةأفرادالصورةفيويرى.الخيماترحلاتفي

الخيم.نارعلىالطعاميعدونوهمكينيا

مثلالمنظماتبعضعليهايشرف.الصيفيةانحيمات

فيالخاصةالصيفيةالخيماتبعضوهناكوالرواد.الكشافة

الخيماتمنالكثيريقام،العربيةالبلادوفي.البلدانبعض

وأوالتعليمالتربيةوزاراتعليهاتشرفالتيالصيفية

وزارةبدأت،أم269يوليوففي.الشبابرعايةمؤسسات

التخييممعسكراتأولبإنشاءالأردنفيوالتعليمالتربية

قبلالسنةطلابفيهااشتركالحسينمعسكراتسميت

المعسكراتهذهشملتوقد.الثانويةالمرحلةفيالأخيرة

تلكأنشطةشملتوقد.المملكةوألويةمحافظاتجميع

والعسكريةالرياضيةالتدريبات()المعسكراتالخيمات

الشتلاتآلافوغرسالعامةالمحاضراتإلىوالاستماع

المصماطبوبناءوالحرجيةالمثمرةالأشمجارانواعجميعمن

الطلابقامكما،الانجرافمنالتربةلحمايةوالمدرجات

فيها.الأثريةوالأماكنالمملكةبقاعمختلفإلىبرحلات

سنويا.تقامالخيماتهذهومازالت

الطيعةلتأملالمشيمثلأنشطةالصيفيالخيمويقدم

الامتعة،حملمعالليلساعاتخلالوالرحلات

وركوب،الخيلوركوب،الفنيةأوأليدويةوالأعمال

أصسهام.باوالرمايةالزوارق

الخيماتأنشطةبينتجمع.التخصصيةالخيمات

ودروس،الرياضيالتدريبمثلالخاصةوالأنشطة

مصممةتخصصيةمخيماتوهناك،البدنيةالرياضة

والأطفالالسنوكبارالمعوقينمثلمعينةلمجموعات

المحرومين.

وأنشطةالتربويةالبرامجبنتجمع.الدراسيةانحيمات

الطلابمنمجموعةيقضى.الدراسيالعامأثناءالخيمات

الأنشطةعنالكثيرفيهايتعلمون،الخيمفيأيامبضعة

الخلوية.

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

الصحراءالكموبزوارقالشجديف

لقافلةاالتجول

الكشافةالجبالتسلق

الساماللبلابالجمل

الاستحماممركبةالحيمة

الموضوعصرعنا

ايخماتأنواع-أ

الخيممخيمات-أ

والمقطهوراتالراحلةالعرباتمحيمات-!

مخيملرحلةالتخطيط-2

والطعامانحيممعدات-3

والماءالطعام-دالحيام-أ

الأخرىالمحيماتمعداتهـ-النومأكياس-ب

الملابس-ح
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انحيمموقع-4

المرشعاحتيار

المنظمةانحيماتسلامة-5

السا،مة-أ

والطعامانحيممعدات-6

الصيميةالمحيمات-أ

التحصصيةالمحيمات!

اصاراإشعاث!-

أحملوكاهـففرو

ا!سةالدامححمات--
-ر-

منتمرانواحد،نوعمنموجت!!عننابختأثيرادادخل

حلىمعهذاويحدثواحد.وقتفيواحد!اعخلال

واطوجات،أصوتيةاالوجاتذلكفيبما،الوحاتأنواع

يستحدارالماء.وموجاتاشاديو،وموجات،أ!سوئيةا

!لإثاراتتشابكأيإلىأسلإشاردأيضا،التداخلمصطلح

مرغوبغيرشهرومغنصيسيةموجاتمعوالتلفاز،الراديو

والآلاتعديةأاالعواصىتحدثهاالتيكتلكفيها،

أممهرلائية.ا

نظامبوساطة،أ!موتيةاالموجاتتداحلإيضاحويمكن

كلتاشيهتعطيجدا،العالياشترددذاتالمجسمةللموحات

فإذا.متطابهتترددذاتمومسيقيةنغمةالصوتسمماعتي

السماعت!ت،منمتساويةمسافةعلىجالساالمسحتمعكان

تصلىاحد.روق!شيتيت!تالصوالموجت!!قممإليهوصلت

يأاكترددذاتأئهاموجيةا!أش!ط)شيتطاورفيالموحتان

يصل،أصذأسكلتيجةرلتزاممان(.وقيعانهاالموجت!!قممأن

السماعت!تمرأيتنتجهمماأعلىصوتالمستمعإلى

كانإذاأماالبناء.التداخليسمىالتأثيروهداوحدها.

،الأخرىمنأحسماعت!تاإحدىإلىأقربالمستمعجلوس

وقتينالمستمثيإلىتصلانالصوتيت!ت،الموجت!تقممافإن

الموجت!توصوليحونأنيم!شذلكوعخد.متباين!ت

قممفإنتماما،الطورمتفاوتيوصلتافإذاالطور.متفاوت

موجةكلتلغيوبذلك.الأخرىقيعادمعتتزام!إحداهما

التأثيروهذا.صوتأيا!ستمعإلىيصلولا،الأخرىاأتر

.الهدامالتداخلأوالإلغاء،يسمى

فيعمنجتانموواحدشراعفيقيرح!!التداخليحدث

أالموجتانتلتقيأجناء،اأصداخلىاوفيواحد.وقتوفيواحد

فيؤدي،الهدامالتداخلشيأما.مدعمةموجةلتشكلاب،

مخفضة.موجةتشكي!!إلىب،أالمرجت!!بينالاختلاف

ويم!ش.الضوئيةالموجاتب!تمشابهتداخلويحدث

صحيفةادهن.بسيصةأتجربةخلالمنالتأثيريلاحفأأن

متقاربينرفيع!!تخص!إعلي!اخدش!ثمبدهانزجاجية

،اللونوحيدأيالتردد،حيدرضوئياشعاعاوجهجدا.

.عرضشاشةعلىيسقطالنافذالضوءودع،الخطينعلى

الخطوطمن!ملسلةشكلفيالشاشةعلىالضوءيظهر

هـاطرحة

اكدع!ةحةاث

اساءاالتداحل

لاأالموحة

المحثصةحةاح!

ا!داماالتداحلء*!3-كا-ص!اض!

أعراعاصمسحلاا!م!احده،عحهلهص!سوش!مر:رعدححدا-الداخل

مدعمة.موحةلحش!صكل()!:)آ(ححداحكاءاا!كداحااض-.ا!ا!ص-كأ

سحمصة.موحةهـيخك!ولوأل!!اطمرقا!إلىالحداءااضداصالىأصا

تحودقد،الضوئيةالموحاتلىاخداح!!اص!اساشئةاالداخلأهداب

يمرعدماعرضر،شاشةعلىالأهدا!اهدهاتفهرو.سعتحةأومصيئة

حااعلى!.حطوطحا!ولصوءءشعا
حي.ر!حمحعورهص!لي

وتكون.التداخلأهدابتسمىاكتيوالمعتمةالمضيئة

النافذةالضوئيةالموجاتفيهاتصلمناطقالمضيئةالأهدابا

واحدةكلوتدعمالطهورفي)متزامحة(متطاورةالخطينمن

فيهاتصلمناطقفيالمعتمةالأهدابوت!صن.الأخرىا

.الأخرىإحداهماوتلغيالطورمتفاوتةالضههـئيةالموحات

علىأ!لماءابالتداخلالمتعلقةأجحوثاساعدتوقد

.والجزيئاتالذراتوبنيةللضوء،الموجيةالطبيعةفهم

سبي!!فعلى.متنوعةعمليةتطبيقاتعنأسفرتكذلكو

ثلاليةالصورإنتاجمنالضوءموجاتتداخ!!يمكن،المثال

التصويران!:التجسيمى.المصورتسمىوالتيالأبعادا

الإذاعي،الإرسالضبطفيأيضاوتستخدم.التجسيمى

منراديوموجاتأحياناال!ذاعةموجاتترس!طحيث

نمطويزيدواحد.صففيتكونمتعددةهوائيات

ويخفضهاالاتجاهاتبعضفيالبثثثافةالناتجرالتداخ!!

.أخرىاتجاهاتفي
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توضحن!يةإدىيرجعالنفسعدمفيمصطدحالدداممكي

هذهقوانينوتحاولالأشياء.الناسبهايتعلمالتيالطريقة

لدىالخبراتبهاتتداعىالتيالطريقةتحديدالثلاثةالنظرية

وأالاستمراريةقانون-أ:هيالقوانينوهذه.الشخص

التضاد.قانون3-،التشابهقانون2-،التماس

يحدثالعقليالتداعيبأنالاستمراريةقانونويوضح

جدا.متقاربزمانأوواحدوققفيفعلانيحدثعندما

الاختباراتتصحيحالمعلمونيحاول،المثالسبيلفعلى

ربطعلىالتلاميذيساعدوهذامنها.التلاميذانتهاءبمجرد

جديداالاختباريبقىبينماالأسئلةمعالصحيحةالإجابات

به.عهدهملقربذاكرتهمفى

توجدبأنكبيرااحتمالاهناكأنالتشابهقانونويوضجح

كبيراحتمالفهناككبير.لحدمتشابهينشيئينبينصلة

منأكتروالسيارةالحافلةبينبالربطالطفليقومبأن

مثلا.والطائرةالحافلةبينربطههاحتمال

الشديدةالأشياءأنفيوضحالتضاد،قانونأما

يمكن،المثالمسبيلفعلىبينها.الربطلمجمقدالاختلاف

بينالربطمنأكثرو"!بارد""حار"كلمتيبينالربط

ء/.و?دافئ?حار?كلمتي

علىكثيراركزتقدإنها:النظريةهذهنقادويقول

النفسعلماءويظن.الأشخاصعلىتركزولمالأحداث

علىالشخ!مقدرةأنأخرىنظربوجهاتيؤمنونالذين

العمليةفيجدامهمةالأشياءبينوالاختلافالتشابهفهم

التعليمية.

بنظريةيؤمنونالذينالنفسعلماءعددوأصبح

يحدثالتدأعيأنيعلمفأغلبهمقليلا.بحذافيرهاالتداعى

التعلم.أنواعلكلتفسيرهفىيشكونلكنهمكثيرا

علم.،النفس:أيضاان!

علىيقومالطيللعلاجأسلوببلمئلا!اوي

هذاأطباءيقولوحسبما.مثيلهيشفيا!لشابهدعأساس

الشخصفيأعراضاتسببالتىالمادةفإن،الأسلوب

الشخصعندنفسهاالآعراضهذهتشفيالصحيح

طفحاتسبب،المثالسبيلعلىالنباتاتفبعض.المريض

.النباتاتبهذهالطفحالمثليونالأطباءيعالجوهكذاجلديا.

ولذا.الأنففىمسيولةويسببالدموعيسيلوالبصل

الطبيبتوصلوقدالبرد.نزلاتعلاجفىالبصليستخدم

القرننهايةفىالمثليةالمعالجةلطرقهانمانصمويلالألماني

عشر.الثامن

.الإثباتتسمىبعمليةالمثليةالمعالجاتاكتشافويتم

آثارهاومتابعةالأصحاءعلىمختلفةموادتجربةتتموفيها

واحداعلاجاللمرضىالمثليةالمعالجةأطباءويعطي.بعناية

دواء،منأكثراستعمالأنيعتقدونإذ،مرةكلفيفقط

يتلقىبحيثالأدويةوتخففدواء.كلفاعليةفىيوثر

الإجراءهذاأنويعتقدالدواء.منفعالةجرعةأقلالمريض

الجانبيةالاثارتمنعأنهاكماذروتها،إلىالعلاجبفائدةيصل

.الضارة

يمكنموادعلىالمثليةالمعالجةأدويةمنالكثيرويحتوي

جرعتها.ازدادتإذاالبشر،علىخوةأوسامةتكونأن

لم،المثليةللمعالجاتالطيةالفاعليةفإنذلكعنوفضلا

للنقدالمثليةالمعالجةتتعرضالأممبابولهذهعلميا.تتبت

الأطباء.منكثيرجانبمن

فيالدولإحدىتدخلعنالنابخالعملالمحدلخل

عنالتدخلحدوثويمكن.أخرىلدولالداخليةالشؤون

طلبويعد.الاقتصاديالضغطأوالقوةاستخدامطريق

ما898أبريلشهرفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومة

عمليةعلىمثالأكوبامنالأسبانيةالقواتانسحاب

الحكمضدثائرةكوباكانتعندماوذلك،التدخل

الأسباني.

بعضفيتقريباالقويةالدولجميععمدتولقد

الدولمنجاراتهاشؤونفيالتدخلإلىالأوقات

بلدتدخلبجوأزالدوليينالمحامينبعضويفتي.الضعيفة

ذلكلأمنتهديدوجودعندآخربلدبشؤونالبلدانمن

أشخاصهم.أوالبلدذلكمواطنىلأملاكأووسلامتهالبلد

الدماء.إراقةمنعبحجةالتدخلالسلطاتبعضوتبرر

مشروعا،يعدالتدخلأنعموماالأيامهذهفيويزعم

مثلدوليعرفأودوليةلاتفاقيةتطيقايحدثعندما

مقاييسالآنحتىهناكليسولكن.المتحدةالأمميثاق

منتعدهمالحمايةالأممنأمةلتدخلمقبولةعالمية

الوطنية.مصالحها

.المتحدةالأممبدأ،مونرو،:أيضاانظر

وأسيجارأوسيجارةمنالتبغدخانسحباك!حين

إلىمايكونوعادة-الفمداخلإلىذلكغيرأوغليون

المصطبحهذايشير.الخارجإلىنفخهثم-الرئتينداخل

شيوعا.التدخينأنواعأكثريعدالذيالسيجارةتدخينإلى

،المثالسبيلوعلى.السنينآلافمنذالتبغالناسدخن

أثناء،الغليونطريقعنالتبغالأمريكيونالهنوددخن

الجديدالعالمإلىالبيضقدومقبل،الدينيةالاحتفالات

منالكثيربدأعشرالسادسالقرنوفي.طويلةبفترة

فوائدللتبغبأنيعتقدونكانوالأنهمالتدخينالأوروبيين

يدخنونأنهمالناسبعضيزعمالحاضرالوقتوفي.طبية

أجلمنجامحةرغبةولإشباع،والمتعةالامشرخاءأجلمن
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ومعالسجائر.دخانفيكيميائيةمادةوهيالنيكوت!ن،

متزايدادليلاالعشرينالقرنخلالالعلماءوجدفلقد،ذلك

أصلخطر.الإنسانصحةيعرضالتدخينأنعلى

أولالأمري!يالعامالحراحوجه،أم469عاموفي

ذلكومنذ.الصحةعلىالتدخينلأخطاررسميتحذير

السجائر،تدخينلينتربصأ،عديدةتقاريرظهرت،الح!ت

والفماالرئةناتسرصاأو،الرئةومرض،القلبومرض

الغليونواحسيجاراب!تاشبصأتمكما.الأنسجةامنوغيرهما

الفم.سرطاناتوبين

المدحنين.عدديزدادالتدخ!تأخطارمنالرغمعلىو

دالاتصرفاباعتباره،التدحينفيالشبابمنأممثيراويبدأ

لتخفيفأجالغينابعضويدخن.الاستقلالأوالتمرد،على

ينبهالنيكوتينإدحيثالنيكوت!ت،فيالجامحةرغبتهم

أيةوعلىالأعضاء.منوغيرهماوالقلب،العصبيالجهاز

مدمن!تاصكثيرينايجعلأمحصبياالجهازعلىتأثيرهفإنحال

عنه.الإقلاعيصعبالإدمانهذاومثل.عليه

علىأصسجائرادحانيحتويخطرا.التدخينيعدلماذا

ل!!وممهااس!خيرال!تاشبصأتمالتي،أعيميائيةاالموادآلاف

دخانشيأس!يخميائيةاالوادوتوجدالأمراض!.حدوت

دقيقة.جسيماتأوغازاتشكلفيالسجائر

السجائر،دخانفيالموجودةالغازاتمن.الغازات

الهيدروجين،محيانيد،للصحةعظيماتهديداتشكلوالتي

.الكربونأكسيدأولخاصوبوجه،النيتروجينوأكاسعيد

لسهولةميتحدساماغازا،أسكربوناأكسيدأولويعتبر

إلىالأكسجينتنقل،الدمفيمادةوهوالهيموجلوبين

يمئالدمفيالكربونأكسيدأولووجود.الجسمأنسجة

والعضلات،والقلب،الدماغإلىأ!صولامنال!كسجين

للمعدلاتالمستمرالتعرضأنالمعتقدومن.الأخرى

يؤدي،بالتدخينالمرتبصأالكربونأكسيدأولمن،العالية

القلب.بمرض!ال!صابةإلى

الدقيقةالجسيماتإلىيشار.الدقيقةالجسيمات

وتشتمل.القطرانباسمعادةالسجائردخانفيالموجودة

المدمرةالموادمن،متنوعةمجموعةعلى،الجعسيماتهذه

.الإطلاقعلىأخطرهاالنيكوتينيعتبرالتي،للصمحة

إذايافعاشابايقتلأديمكنالنيكوتينمنملغم06فحوافي

حواليعلىتحتويالعاديةوالسيجارة.واحدةجرعةتعاطاه

القاتلة،الجرعاتتراكمالجسمويمنع.النيكوتينمنملغما

مميجارة.بكلالموجودالنيكوت!ت،تكسيربسرعةبقيامه

منويزيد،الدمضغطيرفرالنيكوت!تفإنذلكومع

الدموية،الأوعيةانقباضإلىويؤدي،القلبضربات

الجسم،علىتأثيراتهتساهماوقدالجلد.منبالقرب

ارتفاعفي،أعربوناأكسيدأولتأثيراتإلىبالإضافة

نأأيضاالمعتقدومن.المدخن!تبينالقلبمرضرنسبة

.السرطانمنعديدةأنواعنموفييساهماالنيكوتين

أثارأضبغ،ادخانفىالموجودةالدقيقةوأطجسيمات

ترشئمدىعلىاعتمادا،انرئةوظيفةعلىمحتلفة

ومدى،السيجارةتدخينيتممدىأيوإلى،السيجارة

السجائرمرشحاتوتزيل.الدقيقةالجسيماتهذهححم

.الأ.الدقيقة!الحسمما.وت!.أ!ن!ا!ض

!ماحرى!ص.بعص-!-ص!.

الثلاثالنفثاتفيالجسيماتهذهتركيزوأحش.أسدخانا

فيتركيزهاعنمرة67بمقداريزيدأحسيجارةامنالأخيرةا

الأولى.الثلاثالسفثات

ال!كبرالدقيقةالجسيماتتترسب،التدخينوأثناء

الهوائيةالقنواتوعلىللرئفن،الخاطيةالبطانةعلىحجما

تعمل،الوقتوممرور.الرئتينداخلإلىالمؤدية،ال!صرى

فيالموجودةالغازاتوبعض،الكبيرةالدقيقةالجسيمات

وتدميرالرئتينفيقروحإحداثعلى،أ!سيجارةادخان

تبطنالتيالدقيقةالشعيراتمنآلافوهي،الأهداب

إخراجعلى،الأهدابهذهوتساعد.أ!وائيةاأغواتا

نحوالرئتينمنالخاط،كطتتراك!ااشتيأ!لوثاتاوالخاط

وتصاب.بصقهيتماأوالمحاطابتلاعيتمازعندئد.الحلق

وتظل،بالشللأخدخينافيالمسرفينالمدخنينأهداب

احتمالاتتتزايدلهذا،ونتيجة.الرئتينداخلالملوثات

يؤديوقدبالإنفلونزا.أوالقصباتبالتهابالمدحنإصابة

الصغرىالهوائيةالقنواتفيالصغيرةالجسيماتترلمسب

الرئة.انتفاخعليهيطلقرئويبمرضالإصابةإلىبالرئتين

الرئة.انتفاخانظر:

الأسبابمنالسجائر،تدخينيعد.والمرضالتدخين

معدلويبا.للحياةالمهددة،العديدةللأمراض،الرئيسية

المدخن!ت،بينالقلبومرض،السرطانبسببالوفيات

فإنهذاعلىعلاوة.المدخنينغيربينالمرجودذلكضعف

أحصبربسرعة،السنفيالتقدممعتتناقصر،الرئتينكفاءة

آثارعنالأولىالدراسةأظهرتوأغد.المدخن!!لدى

ماتواقدمدخنينحياتهميقضونالذينالرجالأنالتدخ!ت

وطبقاعاما.18بحواليالمدخنينكيرمنغيرهمقبل

منالعمرمنالثلاثينويبلغيدخنالذيالرحلفإنللتقرير

حينفيالعمرمنوالستينالرابعةفيوفاتهيتو!أنالممكن

يتوقع،الإطلاقعلىيدخنولم،السنلفسفيرجلاأن

يتمذلك)وكلالعمرمنوالثمانينالثانيةحتييعيمقأن

فى،المسيحهذاأجريوقد(.عبادهلاعماراللهبتقدير

الأمريكية.المتحدةأ!لاياتلابنسلفانيا،مدنإحدى

يضرالسيجارةدخانأنعلىالمتزايدةالأدلةوتمتسير

الذينالمدخنينغيرأنالبحثويظهر،المدخنينغيرأيضا

انخفاضمنيعانون،المدخنينمنجدامقربةعلىعملوا



غيرالأزواجأنإلىأيضاالدراساتوتشير.الرئةكفاءةفي

إصابتهممعدلاتتكونبمدخناتالمتزوجينالمدخنين

الأزواجبينعنهبكثيرأعلىالقلبونوبات،الرئةبسرطان

فإنوكذلك.مدخناتبغيرالمتزوجينالمدخنينغير

وتدخنواحدعامعنأعمارهمتقلالذينالأطفال

إصاباتتبلصعف،الرئةفيبأمراضيصابونأمهاتهم

أمهاتهم.لاتدخنالذينالأطفال

الحمل.أثناءمتنوعةبمضاعفاتأيضا،التدخينارتبط

،للإجهاضيتعرضنيدخناللاتيالحواملفالسيدات

.المدخناتغيرالأمهاتلهتتعرضمماأعلىبمعدل

يكونأنشوقع،مدخناتلأمهاتيولدونالذينوالأطفال

علىخطرأيعتبرمماالطيعى،المعدلمنأقلوزنهم

صحتهم.

حذرأنمنذ.التدخينعنالمدخنونيتوقفكيف

التي،الصحيةالخاطرمنمرةلأول،والحكوماتالأطباء،

توقف،العشرينالقرنمشينياتفيالسجايرتدخينيسببها

التوقفمنمعظمهموتمكن.التدخينعنالناسملايين

بذلواقدالكثيرينأنمنالرغمعلىالخاصةبطريقتهم

عنتماماالكفمنيتمكنواأنقبلعديدةمحاولات

خاصة،عياداتعلى،المدخنينمنالكثيروسردد.التدخين

،العياداتتلكوفي.إدمانهمعلىالتغلبفيلتساعدهم

يفكرونتجعلهمالتيالمواقفتحاشيكيفيةالمدخنونيتعلم

بدونالإجهادمشاعرمنالتخفيفوكيفية،التدخينفى

يصبحواأنالمدخنونشعلم،المثالسبيلوعلى.التدخين

التدخينعنيستعيضواوأنيدخنونها،سيجارةلكلواعين

الرياضية.التمريخاتمثلأخرىنشاطاتبممارسة

الشرين،القرنمنالسبعينياتمنذ.التدخينقوانين

وبعضها.التدخينلمنعإجراءاتالدولالكثيرمنأدخل

مع،الدخانلضررتحذيروجودتتطلبقوانينأصدر

بعضهاوحرموتعبئتها.بالسجائرالخاصةالإعلانات

منالكثيروفيوالتلفاز.الإذاعةفيالسجائر،إعلانات

بعضوفيالعامالنقلوسائلفيالتدخينمنع،الدول

ودوروالمسارحوالمدارسالمستشفياتمثلالعامةالأماكن

فيالتدخينكثيرةخاصةشركاتتحرمأووتقننالسينما،

أيضا.العملأماكن

الأمراضمعرفةمنالمقالةهذهفيتقدمماعلىبناء

تسببهوبماالجسمأجهزةفيالتدخينوأثرالتدخينعنالناتجة

قررفقد،الجمةالجسمانيةوالمشاكلالخطرةالسرطاناتمن

الأمورمنالتدخينأنالمسلمينكيرمنحتىالعلماءبعض

فورا.عنهاالامتناعيجبوالتيبالجسمضررأتلحقالتي

وأالجسمأوالمالفىسواءالتهلكةيرفضوالإسلام

الكريمالقرآنيقولهذاففي.قاطعةصريحةبأوامرالنفس

916التدرج

أيضا:ويقول.151:البقرة!التهلكةإلىبأيديكمولاتلقوا)

تهلكةالتدخينأنولاشك26.الإسراء:تبذيرا!تبذرولا)

محله.غيرفيوتبذيروالجسمللمال

التبغ.:أيضئاانو

كبيرةإلىمتوسطةطيورمنعديدةلأنواعاسمرجاك

موطنها.المنزلىبالدجاجكبيرحدإلىشبيهة،الحجم

والجزء،واليابان،والصيناسيا،شرقيجنوبالأصلى

ومع(.)سابقاالسوفييتيألاتحادمن،الشرقيالجنوبى

منكثيرةأخرىأجزاءإلىالأنوأعبعضجلبتفقد،ذلك

طيورالناسيصطادللصيد.وأطلقت،تربتحيث،العالم

كما.المذأقالطيبلحمهاأجلومن،للرياضةالتدرج

.الجذابلريشهاأيضاالتدرجطيورتطلب

ذيللهاالتدرجطيورمعظم.والعاداتالمظهر

جلدمنأعرافلديهبعضها.ضخمقصيرومنقار،طويل

تسمىلغدا.أوأمشاطاتشكلرؤوسها،علىأحمر،

نقوشذوريشلهاتقريئاوكلهاديوكابمالتدرجذكور

فلهابالدجاخالمسماةاللإناثأما،الألوانزاهيةجميلة

وسممعالصفرةإلىضاربأسمرأوبني،قتامةأكثرريش

لكن،الغاباتالتدرجطيورمعظموتسكنالأسود.باللون

أخرىأنواعوتعيش،المزروعةالحقولتفضلالأنواعبعض

طيورومعظمالهملايا.فيالمرتفعةالعشبيةالأراضيفي

يقوممنهاالكثيرلكن،طويلةبهجراتلاتقومالتدرج

طيوروتأكل.الطعامعنبحثاقصيرةموسميةبرحلات

،والخضراوات،النباتاتوجذور،والفواكهالبذور،التدرج

الخاليةالأخرىالصغيرةوالحيوانات،والحشراتوالزهور،

رغمالأرضعلىوقتهامعظموتقضي.الفقريالعمودمن

نأويمكنهاليلا.الأشجارعلىتحطمنهاكثيرةأنواعاأن

سرعتهتبلغمنها،كثيرالكنفقط،قمكميرةلمسافاتتطر

الساعة.فيكم06

علىللامشحواذالتدرجديوكتتقاتل،الربيعوفى

الدجاجاتانتباهجذبتحاولحيث.التزأوجمنطقة

والنداء،،الصياحجانبإلىالأنيقريشهاباستعراض

فيفتقتصرالدجاجاتنداءاتأماوالصفير.،والصراخ

وتشملالنظر،واختلاس،المناداةأصواتعلىغالبها

كلوتعششبها.شزاوجدجاجاتعدةعادةالذكرمنطقة

عشاالدجاجةتبنيحيث،الأرضعلىتقريباالتدرجطيور

منعزلة.بقعةفىالأشجار،وأوراق،الصغيرةالأغصانمن

الألتمجار.إحدىعلىمتروكاعشاتستخدمأحيانا،لكنها

يكونوبيضها.بيضة15إلىبيضتينمنالدجاجةوتضع

أسمرأوأبيضيكونوقدمرقطا،أو،الزخرفمنخاليا

زيتونيا.أوللصفرةمائلا
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الص!!.حمالفيصعيرة!ححوعات!ييعيترالذهبىالتدرج

ويقمرالساطغ،اررهمياريشهالديكيسفث!،العرليةرقصتهم!وكحرء

يلا!وأاديلهأخحليهتاأتاء،يستحدموقدا!واء.افيعاليامراتعدة

.حكاأوح!دشة

وعسقهالدكررأس.مشهورةصيدطيورالرقبةاللطوقةالتذرجطيور

زحرنة.أق!والأدتى،الريشزاهيا

إلىتصلالححوالمكتملةأرركورا.الألواعأكبرسواحدالرايفتدرج

الد!ل.دلكفىمماطولا،متري!

،التدرجطيورمننوعا35نحوهناك.التدرجأنواع

وجدالذيالرقبط،ا!لطوقالتدرجطائروممهاالمعروفة

كثيرةأجزاءإلىالروماننقلهوقد.الوسطىآمميافيأصلا

الطيوراخذتوقد.عام0002حوالىمنذأوروبافي

القرنخلالأمريكاوشماليأمشراليا،إلىالرقبةالمطوقة

بما!سم،.إلى75من!ورالذطولويبلغعشر.أضاشعا

مخضر-أزرقريشرقابهاررؤوسهاويغطي،أ!ذي!افيه

لها-الديوكمنوكثير.وأبيضأسود،لنيوجسمها،زاه

فيبعيونهاأحمرجلدويحيطرقابها،حولليضاءأطواو

فىأطواقغيرمن،بالب!ىمرقشةوالدجاحات،دائرةش!صل

سما.65و05ب!تيتراوحطوأ!إلىوتنمو.الرقبة

التدرجهوكثيراالمعروفةالأخرىالأنواعوأحد

الأسر،بعضحياةمعجيدبشكليتكيفالذي،الذهبى

أصفررأسوللذكر.الحيواناتحدائقلدىمفضملوهو

منالذهبيةالتدرجطيوروتأتي.لامعأحمروصدر،ذهبى

الآنوهي،الوسطىأ!همينواالتيبتفيجبليةغابات

الجميدةالطيورمنأنواعلخمسةاسماالاسيويالتدرج

الطيورمنالصنفهذايعيش.السمانيطيورتشبهات

وأواسطها.آسياجنوبيجبالفيالعاليةالمنحدراتعلى

الحلق،فى(متدل)جلدناصعلونذاتبزنمةذكورهوتمتاز

.الرأسجانبيمنكلعلىمنتصبينلحميينأزرقينوقرنين

أكبروالقرنينالزنمةمنكليصبحالتزاوجموسموفى

لونا.وأزهىحجما

الشجروأوراقالحشراتالاسيويالتدرجكليأ

معظمأنمعالأشجار،فيعشهيبخيوهوأجذور.واوالفواكه

.الأرضعلىاعشاشهاتجعلأضدرجامنالأخرىالأنواع

هدايعيمث!.جميلةراهيةألوادذاتعلاماتدهالآسيويالتدرج

ووسطهها.اسياحمويفيتقعالتىالحسليةالغالاتصىالطائر
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الليلكيباللونحفيفاتنقيطامنقطبيضالاسيويوللتدرج

يتمكنلاولذلكالحذر،شمديدالآسيويوالتدرج.الباهت

الفخ.نحوبتؤدةاستدرجهإذاإلااقتناصهمنالصياد

اللولى(.!شاج)طرقاللونان!:.اللونتدرج

بعضيجريهاتعديميةعمديةالشعوررهالمحةتدريب

وبالآخرينبنفسهالفردإحساستنميةأجلمنالغربس

مجموعاتفيالشعوررهافةتدريبويجري.وبالبيئة

ويتحدثالقائد.فيهمبماشخصا02إلىثمانيةمنتتكون

فعلهموردشعورهمعنبصراحةالمواجهةمجموعةأفراد

معالمجموعاتقوادبعضويشترك.بعضنحوبعضهم

إحداثأجلمنمختلفةألعابفيمجموعاتهمأعضاء

نأ:مثلأنشطةالألعابهذهوتشمل.قويةعاطفيةتجربة

يمثلأنأوالاخر،عينيفيكلالأعضاءمناثنانيحملق

الاخر.نحوالغضمبأوبالمودةالشعورالأعضاءأحد

تطوراالشعوررهافةتدريبالنفسعلماءبعضيعد

الشخصإحساسيزيدأنهفيعتقدون.مجالهمفيكبيرا

التعاملعلىالضخصيساعدكما،الداخليةبمشاعره

تدريبالعلماءمنآخربعضوينتقد.الاخرينمعبفاعلية

لمافعاليتهأنويدعونتجريبيا،ويحسمونهالشعور،رهافة

قوادمنعددابأنويصرحونبعد.بالدليلتثبت

هؤلاءويعتقد.الصحيحالتدريبينقصهمالمجموعات

بإبعادلاتهتمالمواجهةمجموعاتأنكذلكالنقاد

نحومعلبيةنظروجهةلهمتكونقدالذينالأشخاص

الحساسية.تدريب

بجروحأصيبواقدالمشاركينبعضأنإلىأشارواوقد

.الاجتماعاتخلالنفسيةأوجسمية

أولالمولد،ألمانينفسعالموهو،لفينكورتأدار

فيالأجناسمتعددةعملورشمةفيمواجهةمجموعة

عامفيالأمريكيةالمتحدةبالولاياتبكونكتيكتنيوبريتين

بكاليفورنياسيربيقفيإسالينمعهدطوركما.أم469

مشينياتخلالالشعوررهافةتدريبالمتحدةبالولايات

وعم!ه.العشرينالقرن

.المعاقونان!:.المهئيالتدريب

مننظامالأيروبك!أوالحيهوائيةالتدريبات

فيالأكسجينواسخخدامإمدادلترقيةالمصممةالتمارين

الهوائية،الدراجاتركوبالتمارينهذهوتشمل.الدم

والمشي،والسباحة،والتزلج،والتجديفالوئيد،والعدو

الحيهوائيةالتدريباتفيالناسمنالكثيرويشترك.السريع

أوزانهمعلىوالمحافظة،وطاقتهمتحملهمقوةلزيادة

يساعدبانتظامالحيهوائيةالتدريباتممارسةأنكما.الملائمة

القلب.بأمراضالإصابةمخاطرتقليلفي

الحيهوائيةللتدريباتالمنتظمالفعالالبرنامجويساعد

.بكفاءةالأكسجينمنكبيرةكمياتاستنشاقعلىالجسم

تكونيسببالعضلاتخلايافيال!كسجينوجودأنكما

ثالثوينئشلل.الأدينوزينفوسفاتثالثيسمىمركب

العضلي.النشاطلمجملاللازمةالطاقةالأدينوزينفوسفات

منأكبركمياتامحتنشاقيتمالشديد،النشاطوأثناء

العضلاتيمدتمومن،الدمإلىالرئتينمنيمر،الأكسجين

ثالثمنأكبركميةيحدثمما،بالأكسجينتشبعاأكثربدم

منالإضافيةالكميةهذهوتنتج.الأدينوزينفوسفات

الدمويةالدورةإخفاقحالةوفى.للجسمأكبرطاقةالمركب

عجزحالةفيأو،كافبأكسجينالعضلاتإمدادفى

الجسمفإن،بكفاءةال!كسجيناستخدامعنالعضلات

عنوينجما.الأدينوزينفوسفاتثالثمنأقلكمياتينتج

المبكر.الإعياءحدوثذلك

أداء-القصوىالفعاليةلتحقيق-الأفرادعلىينبغي

دقيقة51بينتتراوحلمدةبالمشمرارالحيهوائيةالتدريبات

ينبغيكما.مراتوخمسثلاثبينما،كاملةوساعة

نأسنة35أعمارهمتتجاوزالذينوالنساءالرجالعلى

التدريباتممارسةفيالبدءقبل،الطبىللكشفيخضعوا

الحيهوائية.

البدنية.اللياقةالوئيدبمالعدوأيضا:انو

درجة؟الحرارةالترمومتربمانظر:.المئويالتدريج

.المئويالميزان؟الحرارة

.القراءةبمالرياضيات؟والتعديمالتربيةانظر:.الددريس

بدرجةوالماءوال!شخاصالأماكندتزويدنظامالتددئة

وقد،البرودةفيهاتزدادالتيالأوقاتفي،الملائمةالحرارة

منالإنسانالداخليةالتدفئةأنظمةتطويرمكن

فىالدافئةالمناطقعنبعيدةمواقعفيوالعملالعيش

علىلزاماكان،هذهالتدفئةأنظمةمثلبدونإذ،العالم

بردمقاومةفيوطاقاتهمأوقاتهمامعظميقضواأنالناس

.البرودةوالشديدةالمعتدلةالأرضمناطقفيالشتاء

فيمكشوفةنارشكلفيكانللتدفئةأنظمةوأول

فيثقبحفرطريقةالإنساناكتشفوعندما.أصكهوفا

ميلادذلككان،الدخانلإخراجسقفهأوالكهفجانب

بمداخنذلكبعدالمدافئهذهزودت.مدفأةأولتطوير

المواقدالمدافئمنالنوعهذابعدجاءتثم.منفصلة

وأخيراالزهر.حديدمنثم،والبلاطالطوبمنالمصنوعة



التدفئة172

فيالأنظمةهذهوتستخدم.المركزيةالتدفئةأنظمةتطويرتم

والصناعيةأضجاريةاوالمباليالمنازلمنكبيرعدد

التنقلمنالناسالخاصةالتدفئةأنظمةوتمكن.المدارسر

والسفنراتوالقمإلالسياراتالباردالطقسأثناء

.والطائرات

اللدفئةمبادئ

ومعدلالحار.الدمدواتالخلوقاتمنالإنسان.الراحة

أطعاماويزود.نسبيا!!تفعةدرجةوهي،م537جسمهحرارة

درجةتصبحوعندماالجسما.لحرارةاللازمبالوقودالإنسان

منكثيراالجسميفقدجدالاردةبالجسماالمحيطةالحرارة

راحةأنإلا.الحرارةفقدانمنالملالسولقلل.حرارته

الداحلية.التدفئةاستخدامتقتضيأجاردةاالمناطقفيالإنسان

لينحرارتهادرجةتتراوحغرفةفىالناسمعظميرتاح

الإنمسانراحةعلىالغرفةرطوبةوتؤثر.م26وم12

واختلفتغرفت!تحرارددرجاتتساوتفإذا.كذلك

سيشعررنأسناسامعظمافإرفيهما،الرطوبةدرجات

الرطوبةوتتروا.الأعلىاالرطوبةذاتالغرفةفيءبالدف

.6./0ر03%بينا!لإنسانشاحةالمثلىالداخليةالنسبية

الرطوبة.:انظر

لراحةالمساسدونالمنازلحرارةدرجاتخفضويمكن

الهواءإلىالرطوبةمنكميةأضيفتإذا،الناسبعض

قدالرطولةإضافةأنإلا.الملرطبيسمىجهازبوساطة

ذاتها.الحرارةرؤبرجةمجردمنأكثرإضافيةطاقةتقتضي

مهمة:طرقبثلاثالحرارةتنتقل.الحرارةانتقال

المادةتسخينهوأضوصي!!ا.والإشعاعوالحملالتوصيل

مباشرةالحرارةتنتق!!إذحارا،جسماملامستهاطريقعن

الملامسة.المادةإلىالحارالجسممن

تسخينعلىالحارالجسميعمل،الطبيعيالحملوفي

الساخن،الهواءمح!!الباردالهواءويحل.بهالمحيطالهواء

الويقة،بهذه.الأعلىإلىيرتفعث!ا،بدورهويسخن

الجسممنالقريبالساخنالهواح!ارتفاععمليةتستمر

فيتوقدنارفوقأحساخناأ!واءايرتفعكماتماماالحار،

الساخن.الموقدفوقأوالطلقالهواء

شكلعلىحراريةإشعاعاتالحارالجسممنتتولد

وتستطيعالضوء.وموجاتالراديوموجاتتشبهموجات

دونالجافالهواءأوالفراغخلالالانتقالالموجاتهذه

أصشمس.امنالإشعاعيةا3الحرارالأرضوتستقبل.تسخينه

المركزيةالتدفئةأنظمة

!مالمبنىلكلالحرارةالمركزيةالتدفئةأنظمةتولد

المواقعإلىالحرارةهذهتنقلثمواحد.مركزيمكان

نأإلا.فقطواحدامبنىالأنظمةمعظموتحدم.المطلوبة

مبانيمثلالمبانيمنمجموعةتدفئةعلىيعملبعضها

الشقق.منمجموعةأوكليةأومدرسة

أوتوماتيبتحكمالمركزيةالتدفئةأنظمةتزود

تستخدمالتيالغرفحرارةدرجاتلتسظيموترمومحتات

درجةتنخفضعندماأضظاماالترموستاتيفتح.النظامهدا

معظموتشتمل.الترموستاتضبطدرجةتحتالحرارة

الترموستاتلمساعدةتوقعنيطةعلىاضمو!متاتأنواع

منتظمة.حرارةدرجاتعلىالحفاظعلى

نظامأجزاءمنجزءأيحرارةدرجةارتفعتوإذا

تحكميقوم،الخطورةلحدساخناوأصبحالمرحصزيةالتدفئة

إعادةآخرتحكمويمنع.النظامبإغلاقآخرأوتوماتي

.النظامسلامةمنالتأكدبعدإلاأضشعيلا

المركزية:التدفئةأنظمةمنرئيسياننوعانهناك

توزيعطريقةفييختلفانوهمامباشر.غير2-مباشر-ا

فيالساخنالهواءبتدويرالمباشرأضظامايقومإد،الحرارة

بتدويرالمباشرغيرالنظامويقومتدشئتها.المرادالساحة4!

الحراريالمحمالإلىأنابيبخلاا!أصساخناالاءأوأجخارا

الحرارةيطلقانواللذين)الراديتر(الحراريالمشعاعأو

ورهما.بد

بالهواءالتدفئةنظاميعمل.الساخنبالهواءالتدفئة

منظومةفىدفعهثم،فرنفيالهواءتسخينعلىالساخن

منأخرىمنظومةوهناك.غرفةكلإلىالقنواتمن

إلىوتعيدهالغرفمنالباردالهواءتحملالتيالقنوات

خلالالهواءبالكهرباءيدارمنفاخيحركالفرنوفي.الفرن

الغبار.منالهواءتنقيةعلىمرشحاتوتعمل،القنوات

الهواءأنظمةعلىالخاصةالمنازلبعضتحتوي

الهواءتسخينمنبأكثرالأنظمةهذهوتقوم.الساخن

المرطببمساعدةالساخنالهواءنظاميستطهيعإذ،فقط

كافةفىالرطوبةزيادةوبالتاليالهواء،إلىالرطوبةإضافة

بصفتهاوالقنواتالمنفاخاستخدامويمكن.المنزلأنحاء

.المركزيالتبريدوحدةمنجزءا

أنظمةتستخدم.الساخنوالماءبالبخارالتدفئةأنظمة

المبانيمنالكثيرفيالساخنوالماءبالبحارالتدفئة

أنظمةتكلفةمنأعلىالأنظمةهذهوتكلفة.الضخمة

نإإذبممعينةبفوائدعليهاتتفوقولكنها،الساخنالهواء

منأصغرالساخنالماءأوللبخارالحاملةالأنابيبحجم

أقل.حيزاتحتاجوبالتالىالساخنأ!واءاقنوات

علىبسهولةالسيطرةأوتوماتيةصماماتوتستطيع

الحراريةالمحاميلإلىالمنسابالبخارأوالساخنالماءكمية

تسهلوبالتالي.الساخنالهواءعلىبالسيطرةمقارنة

بهذاالغرفمحتلففيالحرارةدرجاتعلىالسيطرة

الساخن.بالهواءالتدفئةبنظاممقارنةالنظام
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الأساسيةالتدفئةأنظمة

---3!يت!ك!-3---7

تم!!ه!هيمتي!-33ء4آ

-ءحلملم!كير-؟ءكا-3كا

لإ؟لمبر-شحيئ!ء

؟ءحجبيشعلم؟-ير+؟رازر!عئر!يرء3ءكاكا

!!،!ئ!قيوتر!،برلأ3صعلميركاس!كاكا34

مضخه-+خاء!!

كاكا!يسيسهـيم-

جميئتا"!!

/3كاىصروى!!ءكا!آ*ص؟!2زر+

كاكا7ءعررءبر!يريريركاغلأغءزربمع

ءىممنن!رز!رز3صكأكأ!كل!كاين!!قيرربرصغ؟ئر!"ا!،

لتمدئجأ!ب!ن!ا

ت

يشعالكولاء.منالحرارةيوددكلاتتحدمالإشعاعيةالكهربائيةالتدفئةتد!عالماء.دتسح!الماءسحانفيالوقودسحرق.الساخنبالماءالتدفئة

لوحطولعلىأوالأرصيةأوالسقى!ييرك!وقد،العرفةإلىالحرارةالكبلىالمرادالعر!سغر!ةكلليالممتحعاعإلىالألابيبخلالالساضالماءالمصحة

الكبل.م!المشحةالحرارةكحيةفيالترمو!تاتويتحك!الإرار.آحر.ألمو!حلالالعلايةإلىويعودالعر!ةإلىحرارتهالماءيطلق.تدفئتها

كاكم33!ثبمكغ--1!يغ33لمتج

ل!!س

كا!3ع3كااكا3!ع3
3/آركاإ-لأإ

4ءكاخم!بمعع!ا*كاء/،في!تن"3؟اشعع!!؟في!"/لا(ءى،!فيش!-؟ءدؤ
زرء4ءكا!زر!تنكا3ير3!-قي!كادضسكاكاكاض!!،!-ىبرءبر"،برير3/"ينئنكاتربزي!بما!؟!كاين!تمكاا!زرقيس!كا!ئنعكأينبر4لأ!يمد!-عء!كأ

!بخار

-غلاية

ت

بخارإلىيتحولالماءأنإلا،الساخنبالماءاضدفئةاتشبهبالبخارالتددئة

تطلقحيث،الحراريةالمحامي!ىإلىالأنالي!عبرالبخارويمر.العلايةفي

العلاية.إلىالماءيرحعثم،أخرىمرةسائلةوتصحالعرفةإلىحرارتها

3-!لاكاكا4!كا3"ل!ررأكاكا!4خ-كاكا-كاكاكاأ"ع3كالأ!كا33خ/دءور،3كاكاكا33خء/-كا

كا؟كاكاكاإ؟4؟!كا73ءا!كاخص4ءخكايميم3
ا-كاءجصكا!كاع!كاكا/-وء!"؟بر*!ا؟3!!خءكاالأ!لا4ترأكجولي

23،-كابر!،ىيرس/عرا/ء3!-طيم؟/ج،؟صء7؟1كا!!!433!ى7ع!لح؟ى؟!-كا

!،عقي!7!3!ء+جء-يرس!س،/صسلأ؟آ!!!وء!*!في--ء!ىءيخ-ىص؟،ير!!:؟رر/ض-ص!،!!لمكاعكاخء(

،صىسءع+ش-لإص"؟ك!اور!!-؟إير!لأ،ص3لحء3!!3رىكأ-3خ!لا!ص1ءيسءص،لم؟2!كاودكاكا!

!-!عض-سكا3"!!كاكا،-!-ء-شص\3!آ!يرير?بر-ينى!كا-*ء،تنع!!تر
كا!1زوبر!،برءع!د-!*ىعكا3دلمءلا7زرءكا!ى؟!-ءبر!؟برين،؟-ض!3شسيركا?،كارززوءووعبمكأ!3،!!ير!ىو!كا!رزىرز؟-ى-!/ر،!

!تئ!!س!؟تنءيرع،بر!!ير؟ئرئج!بمستن؟صفيلائجمم!ؤ

ل!سالممفاحويد!عهأ!واء،االفرريسحن.الساخنبالهواءالتدفئة

الفرنإلىالاردالهواءيعودتدششها.المرادالعرفةعلىمفتوحمخرحإلىالقماة

الهواء.دورالىأثاءالعحارمنالهواءالمرشحلمجقي.أحرىقاةحلالس

كاكا!3//-3مفخة-ثص!كلمت!جميئنشلأ!!ل!ش!ش!جمنيبمشكا"صاع!-

-ء!ئقامخكاؤص-،3لا5ور

33كا3ست!كالايركا،لأكا؟كا-3ءيزءلأكاالماءرسخا

كاع!ص!ءورعمكث!محرقه-3

كماتماماا!ارةمضحةيستحدمالديالتدفثةلطماميعمل.الحرارةمفسخةويفئحلالعلاية!ىالماءيسخى.الساخنبالماءالإشعاعيةالتدفئة

وسحرا،مكتفاتستحدمالحرارةمصحةأدإلاالساص.الهواءظاميعمللالإشعاعالحرارةتحتقلتدفئتها.المرادالعرفةأرضيةاليممتدحلزوىألمو!

الأرصأوالحارحيالهواءم!الحرارةعلىللحصولأحرىومعدات،ومضحةوحتىالعرفةأرصيةم!الحرارةدرحةالتظامع!وتحالمظالأ،لي!هدهمن

المى.داحلإلىضخهاوسقمها.
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يحتاجبينما،غلايةإلىبالبخارالتدفئةنظاميحتاج

حرقويولدللماء.سحانإلىالساخنلالماءالتدفئةنظام

وللنظهام.النظاميحشاجهاالتيالحرارةالغلايةفيالوقود

أنظمةوفي.الحراريةالمحامي!والأنابيبامنشبكةأيضا

إلىالمكثورأسخاراالت!ضيرومضحةتدفعبالبخار،التدفئة

المضخةفتعملأسساخن،االماءتدشئةفيأما.ثانيةالغلاية

.النظامخلالالماءتدويرعلى

أحساخن،االماءأوأجحارانصامفيالحراريةالمحامي!تطلق

.الإشعاعأولالحم!!حرارتخامعظما،المشعاععادةوتسمى

درجةعلىالإشعاببطريقةالمطلقةالحرارةمقداريعتمد

أنظمةشياما.أسمطحيةاومساحتهالحراريالمحملحرارة

وفيمنحفضة،الماءدرجاتفتكون،الساخنالماءتدفئة

الحم!بطريقةالحرارةمنالكبيرةالكميةتنتقل،الحالةهذه

منالمنطلقةالحرارةكميةوتعتمد.الإشعاعبويقةالأقلوا

السطهحمنأطكشوفةاالمساحةشك!!علىالحراريالمحمل

زادتالم!صثموفةالساحةزادتفكلماومقدارها.العدني

المنطلقة.الحرارة

درجاتذاتالحرارةبمحام!أضدفئةامصاعبوأحد

سترأيصإتأصسقرواص!أغريباالهواءأنهوأجةالعاالحرارة

تصئدرجةقدفمثلا،.أخرهشةافيالهواءباقيمنسعخونة

مستوىوفي،دم61الرحصبةمستوىفيالهواءحرارة

تكونوقد.السقفعندم425تكونوقد،م025التنفس

فقط.م251الأرضيةامستوىعندالهواءحرارةدرجة

حاولناوإذا.مريحةغيرالحرارةمنالمنخفضةالدرجةوهذه

الحرارةدرحةمعدليرتفعالأرضيةاحرارةدرجةرشع

الغرفةمنأحاليةاالاجزاءتصئحرارةأضافيوبابالغرهـ،

مريحة.غير

فيالحرارةدرجةلتعدي!!طريقة.الإشعاعيةالتدفئة

ماءأنبوبمنممتدحلزونثبيروفيهاالض!.أنحاءكل

أرضيتها.فيأرأسعرشةاسقففيكهربائيكبلأوساخن

لاوانتيالإشععاعبطريقةالكبلاوالأنبوباالحرارةتترك

علىالإشعاعيؤثر.مباشرةالغرفةهواءحرارةدرجةترشع

أكثرتدفئةيعطيوبالتالي.فقصأعليهايسقطانتيالأحسام

الإشعاعيةالتدفئةتعطيكمالالحمل.أصدفئةامنانتظاما

بأنظمةمقارنة،أقلحرارةدرجاتعندالراحةمنجوا

.ال!خرىأضدفئةا

إزارطولعلىأيضاالإشعاعيةأضدفئةاتركيبيمكن

فلزياعازلآالأنظهمةأحدويستخدمالجدار(.)أسفلالغرفة

الممتدا!اءالساصأنبوصأضغصه!آ،أ5نحوبارتفا

وتعمل.لانتظهامالحرارةالنظامهدايوزع.الأرضيةقرب

حرارةبينأسفرقاجعلعلىالإشعاعيةالتدفئةأنظهمةكل

.ققصأدرجاتبضعالأرضيةواالسقف

أصدفئةاأنظمةبقيةعنتختلص.الكهربائيهالتدفئة

تدفئته.المرادالمبنىفيالوقودإحراتإلىحاجةلاحيث

محطةفيالكهربائيةالطهاقةلتوليداللازمالوقودحرقيت!ا

وتعمل.المبنىعنبعيدةت!ضدقدالتيال!ربائيةأطاقةا

الطاقةمنالكهرباءتوأجدعلىالنوويةالطاقةمحطات

ية.را!ذا

الكهربائية.التدفئةوحداتمنال!ربائيةالتدفئةتتولد

خلالالكهرباءمرورطريقعنالحرارةأ!حداتاهدهأسدق

منالنوعهذاويولد.أممهربائياالتيارلسريانمةمقارمادة

التدفئةمنكبيرامقدارا،بالمقاومةالتدفئةويسمى،التدفئة

سطئالجلدتدفئةعلىالحرارةهذهتعمل.الإشعاعية

الغرففيحتىدالراحةالناسمعهاويشعروالملالس،

وأالسقففيالكهربائيةالوحداتتثبيتويمكن.الباردة

يمكنكماالجدار.فيأوالأرضيةفيأرأخرفةاإزارفي

كلفيالموجودبالترموستاتالحرارةدرجاتعلىأصسيطرةا

.منصقةاأوغرفة

الخاربمأوالهواءالأرضاتحتوي.الحرارةمضخات

الطقصفيحتىالبناء،لتدفئةاستعمالهايم!شصهـارةعلى

أخذ،الحرارةمفحخةيسمى،آفيءأخفاإيم!سرأ!بارد.ا

المناخوفي.أ!داخلاإلىونقلهاالخارجيالهواءمنالحرارة

التبريدسائلتدويرعلىالحرارةمضخةتعم!البارد،

خلالالباردالسائليمروعندما.المبنىخارجملف!خلال

الأرضأوالخارجيالهواءمنالحرارةيلتقط،الملف!

ملفخلالذلكبعدالبخارويمربحار.إلىويتحول

البخارحرارةدرجةارتفاعالضاغطويسبب.داخلي

ملفخلالالساخنالبخارتمريريتمذلكولعد،وضغطه

الأثناءهذهفيالهواء.تسخينيتمحيثالغرفةداخل

السائلبعدهاوينتقل.ساخن!عائلإلىأجخارايتكثفص

يد!وأخيرا،.ثانيةويبردأضغطاتقليلصمامإلىالساخن

وتعيدالخارجىالملف!إلىأخرىمرةاكتبريدسائل

ثانية.لفسهاالدورة

تزويدناالحرارةمضخةلاتستطيع،الباردةالمناطقوفي

وحداتتدمل،الأماكنهذهفياقتصاديا.اللازمةبالحرارة

منإضافيةبكمياتتزويدناعلىالكهربائيةبالمقاومةأضدفئةا

الحرارةمضخةوتعكس.برودةالأكثرالأيامافيالحرارة

وذلكالمبنىبتبريدتقومإذبمالدافئالطقسفيعملها

الخارخ.إلىالداخ!طمنا!رارةبضخ

الحراريةالطاقةمصادر

وأالغازأوبالكهرباءمنازلهمالناسمعضمأيدفئ

بالفحمتدفأالخاصةالمنازلكانتما،مرحلةوفي.الزيت

أخرىأنواعأوالزيتأوالغازا!عتعمالألىإلا،الحجري
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تلويثاوأقل،مناسبةلأنهاشاعقدالمنازلفيالوقودمن

للبيئة.

القرنمنالسبعينياتفيالدولمنكبيرعددواجه

الأخرىالأنوأعوبعضالنفطوقودفينقصاالعشرين

الطاقة.أزمةالحالةهذهعلىوأطلق.الطاقةمصادرمن

والمهندسونالعلماءيبذل،الطاقةعلىالحفاظولغرض

عزلآ،وأففملفاعليةأكثرتدفئةأنظمةلبناءكبيرةجهودا

منالطاقةلتسخيرفاعلةطرقتطويرأيضاحاولواكما

الشمس.

ومن.ومريحةمناسبةبتدفئةتزودنا.الكهرباء

النظافةالكهربائيةبالمقاومةللتدفئةالألمسالمسيةالفوائد

تكلفتهاأنإلا،المنخفضةالصيانةومصاريفوالسلامة

فىوللمساعدة.الأخرىالتدفئةطردتىمنأعلىعادة

التدفئةوحداتمصنعوقام،المصروفاتتقليل

كهربائية.تخزينلممخاناتبتصميماالكهربائية

كمياتلتوليدالكهرباءالسخاناتهذهوتستخدم

عندماالليلمنالمتأخرةالساعاتأثناءالحرارةمنكبيرة

بالحرارةالوحداتهذهتحتفظأقل.المعدلاتتكون

للحصولالمشخدامهايمكنحيثالنهار،أوقاتحتى

الا!شخدأمإلىاللجوءدونمريحةحراريةدرجاتعلى

للكهرباء.الإضافي

النطفةالتدفئةوسائلمنالكهربائيةالتدفئةتعد

الكهرباءتولدالتيالطاقةمحطاتأنإلا.المنازللساكني

منوحدةمقابلالطاقةمنوحداتثلاثنحوتحرق

فيالزيادةفإن،ذلكإلىإضافة.المنزلإلىتصلالطاقة

الأخرىوالأغراضالتدفئةلأغراضالكهرباءاستعمال

الطاقة.محطاتمنالمزيدتشييدتتطلب

المنازلفيالوقودحرقأنالمهندسينمنالكثيريعتقد

اللازمالكهرباءإنتاجمنفاعليةأكثرالتدفئةلأغراض

تحولالطاقةمحطاتأفضلأنإلىالخبراءويشير.للتدفئة

الكهرباء.فىالمستعملةالطاقةمنفقط%04-03نحو

منأكثرإعطاءالزيتأوبالغازالتدفئةويستطئنظام

.حرارةشكلفيتستهلكهاالتيالطاقةمن0%6

تجميعالزيتأوبالغازتعملالتيالحرارةمضخةوتستطجع

بحيثالخارجيةالمصادرمنكافيةإضافيةحراريةطاقة

التيالطاقةقيمةونصفمرةمقدارهماتعطي

تستخدمها.

للهواء.قليلبتلويثمصحوبةالحرارةتنتجالغاز.

منكثيرةمناطقفيالمنازلتدفئةفىالمستعملالغازومعظم

المكوناتمنالطيعىالغازيأتي.الطبيعىالغازمنالعالم

ويصل.الزيتفيالحالهوكما،الأرضتحتالصخرية

الأنابيب.خطوطخلالمنالمنازلإلىالطيعيالغازمعظم

أنابيبعبرالوقودالغازفرنويضخ،الحرقسهلوالغاز

بإشسعالها.تقومالتيالحارقاتإلى

تدفئةفيالمستعملالزيتوقوديأتي.الزيت

المحليةالشاحناتوتقوم.النفطمصفاةمنالمنازل

خزاناتفيحفظهايتمحيث،المنازلإلىالزيتبنقل

علىالمنزليالزيتيالفرنويحتوي.الاستعمالوقتحتى

الزيتيتدفق.المسدسىالنوعأوالمرجليالنوعمنحارقة

.الفرنأسفلفىضحلمنخفضإلىالمرجليالنوعفي

خلالمنبالضغطالزيتيرش،المسدسيالنوعوفي

ذإ،الزيتلتبخيرهوائيةمضخةالحارقةوتستخدم.فوهة

أكبر.بفاعليةالزيتحرقعلىالمضافالهواءيساعد

علىالتدفئةفىالمستعملشوافر.الحجريالفحم

الحراريةمقدرتهعلىذلكويعتمد،درجاتعدة

الحجريالفحممنالشائعانوالنوعان.الكبريتومحتوى

الحمريالفحموصلب()فحمالأنتراسيتفحمهما،

أكسيدوثانيدخاناالأنتراسيتفحميولدطري(.)فحم

.الحمريالحجريبالفحممقارنةحرقهعندأقلكبريت

ولكنأقل،تلوثاالأنتراسيتفحميولد،لذلكونتيجة

.عادةأرخصالحمريالحجريالفحم

فيالأرضيةالحراريةالطاقةتستعمل.أحرىمصادر

والمنشآتوالمصانعوالمكاتبالمنازلتدفئةفيايسلندا

أعماقمنالطاقةهذهتأتىالخضراء.والبيوتالرياضية

الحرارةمنكبيرةبكميةالصخورتحتفظحيث،الأرض

الحرارةهذهأستغلتوقد.الأرضيةالكرةخلقمنذ

المناطقفيماءبخارإلىالجوفيةالمياهحولتفقد؟بطريقتين

ساخنةالسطحتحتمباشرةالواقعةالصخوربهاتكونالتي

المنازلداخلإلىمباشرةالمائيالبخارهذايضخوقدجدا.

الطاقةمحطاتإلىيرسلقدأو،التدفئةلأغراض

،الأخرىالمناطقأما.الكهربائيةالطاقةتوليدفىلاستعماله

مباشرةلضخهاكافبشكلساخنةفيهاالجوفيةالمياهفإن

الشمسحيثأستراليا،مثلدولوفى.للتدفئةالمنازلإلى

الماءلتسخينالشمسيةالخلايااممتخداميمكن،المشرقة

المنزلتدفئةفيالساخنالماءواستخدامالنهار.خلال

الشمشة.الطاقةانظر:.الليلخلال

المحليةالتدفئةأنظمة

وتشمل.الدولمنكبيرعددفىشائعةالمحليةالتدفئة

.الغرفسخاناتأوالمدافئالتدفئةهذه

نارعنعبارةالتدفئةمنالأولالنوعكان.المدافئ

الخيمة.أوالكهفمثلمحصورنطاقداخلمكشوفة

بسرعةالدخانلتجمعبالن!فيهمرغوبكيرالنوعوهذا

الاماكن.هذهفي
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وزودتالغرفةجوانبأحدفيالمدفأةوضعتوإذا

منأعلىإلى!شمرالاحترالىوغازاتالدخانفإن،بمدخنة

هوائيتيارإحداتعلىالمدخنةتساعد.المدخنةخلال

خلالأعلىإلىيرتفع5المدفأةمدخ!!الهواءيدخلبحيث

الهوائيأضيارازأممن.الوقودحرقعلىعدةللم!المدخنة

النموذجيةالمدفأةوتس!ح.المدفأةطاقةفاعليةمنيقل!!

المدخنةخلالمنأصساخناالهواءمنكافيةكميةبهروب

هذاويعم!!.دقائقبفئىح4!العاديةالغرفةهواءوتفريغ

الحرارغمن!صميةضياععلىالمدافئفيالهوائيالتسرب

في!زيالمرالتدفئةمنفاأيولدهاالتيأعميةاتعادلتكاد

.المنزل

الغازالغرفسخاناتبعضتحرق.الغرفسخانات

زواياإحدىفىالسخاناتوضعويمكمت.الحرارةلإنتاج

ويجب.الساخنالهواءلتدويرمروحةا!عتخداممعالغرفة

التهويةتوفيردونالسخاناتمنالموعهذايستخدمألا

الغرفة.شاغليعلىالاحتراقغازاتأضررن!االكافية

(الباراف!ت)أخر!اسحاكاتمنأخرىأنواعتحرقكما

ايضا.تهويتهاويجب

أضياراتمريرطريهتعنأححمربائىاالغرفةسخانيعمل

الأسلاكاهذهوتقاوم.الأسلاكامنسلاسلفيالكوبائي

هذهأتصلقوالاحمرار.لحدساخمةوتصبحالكهربائيأضيارا

والحملالإشعاعبطريقتيالحرارةال!ربائيةالسخانات

.لحراريا

مقارنةنسبيا،حارةالمحليةالتدفئةمصحادرومعظما

تولدفهيالسببولهذا.الساخنوالماءالبحاربمشاعيع

هذهتستعملوعندما.الإشعاعيةالحرارةمنأكبرجزءا

تكونلأنداعيشلا،الإشعاعيةالحرارةمنالكبيرةالكمية

،المثالسبيلفعلىجدا.عاليةالغرفةفيالهواءحرارةدرجة

سخانوالمسمى،المقاومالكهربائيالسخانيدفئ

ولكن.الحراريةأشعتهطريهتفييقعشيءكلالكوارتز،

منتنتقلالذيللهواءتذكربتدفئةتقوملاالحراريةالأشعة

خلاله.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحراريةالمضحةاحتحمسيةاالطاقةالحراريالأبهو!ا

السفطاعرلااكترمو!شات

الوقودا!اراالهواءت!صيص

الححريالمحمالحرارة

باءأعهراسردشاا

ا،شعاعية(.1)التد!ئةالتدفئة:ان!إ.الإشعاعيةالتددئلأ

اسحارلاالتدفئة)أظةالتدفئةان!:اليخاريلأ.التددئة

احساص(.اوالماء

الكولائية(.)التدفئةالتدفئةانظر:الكهريائدلآ.التددئة

التدمئة)أطةالتدفئةانظر:.المركزيةالتدلمحئة

فحصعلىتعتمدحسابيةع!ديةالحساياتلدقيق

،محترفحساباتمدقققب!!منوتدقيقهاالماليةالحسابات

منالتأكدهوالتدقيقمنأ!دثواتحضيرها.فىيثماركأ*

للنشاطاتصحيحةصورةتعطيأحشركةاحساباتأد

المحاسبة.علممنجزءهوأضدقيهتار.أخجاريةا

الشركاتجميعحساباتتدقهتالبلدانمنكتيروشي

عنمستقلحساباتمدقققبلمن-منهاالصغيرةعداما-

الخاصةالشركاتتجريبأنالقانونيقضيوقد.الشركة

ثقةلكسبلحساباتها،تدقيقاالعامةوالمؤسسات

ترتبطأخرىجهةولأيةوالموردينأجنوكوا،المساهم!ت

إجراءاتمراعاةالحساباتمدققويضمنانشصتها.لأ

الهيئةأوالحكومةتطلبهاأضىاالمهسيةالمحاسبة:معايير

التيالمعلوماتالحساباتمدققويعطىأنينبعىر.المسفمة

الميزانيةبيانوأن،دقيقةالحساباتأنمنأطتأكدنهايحتاحو

يتملموإذا.المحامسبةودفاترتتفقاشلوالخسارةحسالاتو

مدققعنالصادرالماليالبيانفإن،المعلوماتهذهتوفير

الشركةتفقدوسوفذلك،إلىيشيرسوفالحسابات

مصداقيتها.

ولكن،القديمةالعصورفىالحساباتتدقيقبدأوقد

حلالبريطانيافىبدأتالحساباتلتدقيقالحدشةالتقنيات

الأساسيالدوروكان،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسط

فيالمساهمينإقناعهوالحينذأسكفيالحساباتلمدقق

صحيحةصورةتعطيمديرهمحساباتبأنماشعركة

كانالأصلوفي.أعمالهاونتائجالشركةلمركزوموضوعية

ولكن،الحساباتبتدقيقللقيامبعنايةيختارونالمساهمون

وامشخدم.محترفونحساباتمراقبوتدريجيابهماستبدل

أدتوقد.الاحتيالعنللكشفأيضاالحساباتتدقيق

إلىالأخيرةالاونةفيالحساباتلتدقيقالقانونيةالحاجة

بتدقيقمختصةللمحاسبةكبيرةمؤسمماتنشوء

معظمفيفروعالكبرىالمؤسساتولدى.الحسابات

.الحساباتبتدقيقللقيامالبلدان

آثارد!حداث،باليدينالجلدلمعالجةأسلوبا!في

ويتضمن.تحتهالتيالخلاياوعلىالج!د،علىصحية

ويتم،وخبطه،وفركهالجلد،علىالتربيتالغربيالتدليك

الشرقيالتدليكأما.الأصالغأوباليدينغالباددك

علىالتركيزإلىبالإضافةذاتهاالطرتهذهفيستحدم

للأساليبطبقاالجسمفيعليهادالضغطمعينةمواضع
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الوحزانظر:بالإبر.بالوخزللمعالجةالمستخدمةالفنية

اربر.با

ويرخيالدمويةالدورةمنيحسنأنيمكنهوالتدليك

منويزيدالجلد،فىالأعصابنهاياتوينبهالعضلات

عليالتدليكأثرويعتمد.والانشراحبالراحةالعامالشعور

مهدئاالأثريكونأنيمكنذلكعلىوبناء،تطبيقهطريقة

بالاستشفاءالإسراعفىغالباالتدليكويستخدممنشطا.أو

منالتخفيفأو،عضليألممنالتخلصأو،إصابةمن

يكونواأنيجبالتدليكمهنةيمارسونوالذينالتوتر.حدة

التشريحبعلمدرايةعلىيكونواوأنجيدا،مدربين

الأعضاء.وظائفوعلم،البشري

تقريباالمسافةمنتصففيتقع،قديمةسوريةمدينةثدمر

شيدت.الفراتونهر،المتوسطللبحرالشرقيالساحلبن

بينمهمتجاريطريقعلىصحراويةواحةحولتدمر

القوافلوكانت.والفارسيةالرومانيةالإمبراطورشين

ذويوأهلهاالضخمةبثرواتهاتدمرفيتتوقفالتجارية

آلهةكبيرمعبدويدل.المتعددةوالثقافاتالختلفةالمشارب

فعلى.الثقافيالتمازجعلىوا!حةدلالةبعلالمدعوتدمر

القديمة،الاساطيرفيجاءكماشرقيإلهبعلاأنمنالركم

روماني.الهيكلعمارةفنأنإلا

الرومانية،الهيمنةإلىتدمرالتأم06عامحوالىفي

لحماشها.الرومانيالجيع!فيتدمرمنالهجانةجنودفعمل

م026عامحواليفيسورياعلىالفرساستولىوعندما

سوريا،عنللدفاعاحتياطيونجنودرومالدىيكنلم

السهامورماةالفرسانأوديناثوسسبتيمياستدمرأميرفقاد

عاموفي.الغازيالفرسجيم!هجوملصدالتدمرية

علىلروماأعلىعسكرياقائداأوديناثوسأصبح،م622

م672عامأوديناثوسماتأنوبعد.الشرقيةالحدود

الأمور.زمامزنوبياأرملتهبعدهتولت

علىنفوذهابسط،القويةالحاكمةزنوبيا،وحاولت

فيقواتهاأفلحتوقد.الصغرىا!مياأنحاءومختلفمصر

الإمبراطورأنغير.الرومانأباطرةمنأراضعلىالاستيلاء

،م472عاموأسرهاالهزيمةبزنوبياألحقأوريليانالرومافي

امتدالذي،ديوكليشيانالإمبراطورولكنتدمر.ودمر

وظلت،المدينةبناءأعادم،503إلى284منحكمه

وتلاشتالقوافلطرقتغيرتحتىعليههيماعلىالحال

مهمة.مدينةبوصفهاالوجودعن

سورلا.:أيضانظرا

عدم،،الزراعىدالاقتصانظر:ا.لمحاصيلاتدوير

(.الزراعية)الثورةالزراعةبمنظام،الزراعيالإنتاج

.النبويالحديثانظر:.الئبويالحديتتدوين

بموللبندا(،بذبة)الذلإدكترونياتا:نظرا0ببدلتذا

الكهرومغنطيسية.الموجات

.الذاكرة،والتدكعالتفكير)فيالدماغانظر:.ا!عر

والفدزات،،الزجاجعدىبالذ!بادط!ءننالتذهيب

المواد.منوغيرهاالصينيوالخزف،والورق

تسمىرطبةبمادةمعالجتهتتمسطحأيطلاءوقبل

منجزئياالمادةتجفأنبعدبالذهبالطلاءويتمالغراء.

فيالذهبتماسكعلىالغراءويعمل.التغريةع!لية

موضعه.

الذهب.رقائق:أيضاانظر

وتنقىتقصر،بالصلصالشبيهةمادةالقصارتراب

)ثانيسليكا8%0إلىء.منوشكون،والزيوتالدهون

(.السليكونأكسيد

هذهجسيماتتبعدعندماوالتنقيةالقصرويحدث

والزيتية،الدهنيةالموادمنوالراتينج)الأسفلت(القارالمادة

القار(وإمساك)تجميعبتكثيفهذاالجسيماتوتفعل

والتكثيف.الامتصاصانظر:.والراتينج

الزيتلتنقيةالقصارترابالبترولشركاتتستخدم

الحيوانيةالزيوتلتنقيةأيضاويستخدم،لونهوتخفيفالخام

المادةهذهمضىفيماالناسواستخدم.الخضراواتوزيوت

.والصوفالأقمشةمنالشحملإبعادمسحوقشكلفي

اهـ-)934عبداللهحسن،الترابي

كسلامدينةفيولد،إسلامي(.مفكرام-039

يدعلىوالفقهالعربيةعلوموتلقى،السودانشمرقيفي

شهادةعلىحصل،قراءاتبعدةالقرآنحفظ.والده

عميداثممحاضراعمل،السوربونجامعةمنالدكتوراه

بالإنجليزية،ويكتبيتكلم.الخرطومبجامعةالقانونلكلية

الألمانية.ويقرأ،والفرنسية

للعدلووزيراعامانائباعمل

لرئيسمساعداثم

.نميريجعفرالجمهورية

منكبيرقدرعلىوهو

التراثبشؤونالوعي

/33كا-"اللغةوادابالإسلامي

وفقهالحكموأصولالعربية

القرانوعلومالمذاهب

الترابيعبداللهحسنالحركةقاد.وتفسيره
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قادةأبرزمنكان.الستينياتممذالسودانفيالإسلامية

فىالخريجيندوائرفيفازوقد.م4691أكتوبرثورة

أكثرنالحيثأ!ضوبر،ثورةأعقبتالتياللانتخابات

الميثاقلجبهةا!اماالأم!تمنصبشغلوقد.الأصوات

الإسلاميةوالحبهة،أم69!-4691عاممنالإسلامي

العامالأمين!نصبشغلثمام،989-8591القومية

الوطنيللمجلمه!وانتخبالإسلاميالعربيالشعبيللمؤتمر

له.رئيساوصار،أم699عام(السوداني)البرلمان

،أم899عامالوطنيللمؤتمرالعامالأ!نلمنصبوانتخب

تعرض.ودوليةمحليةإسلاميةهيئاتفيعضواكانكما

لفتراتالتحفطيللحبسالإسلاميالعملسياقفي

أصشؤونافيأجاحث!تامنوالترالى.سئمعنواتتجاوزت

دمشوريةاستشارأتوقدمبالسودار،والدستوريةالقانونية

الكتبصالعديدلهنشر.الإسلاميةالدوللبعض

والمجتمعوالمرأةوالعبادةأ!يناقضايافيوالمطبوعات

من،وتنظيمية!!لاميةوقضاياوالحكموالدمعتوروالتجديد

رسالةبمالإنسانحياةفيوأثرهالإيمانالمؤلفاتهذه

الفكرتجديد؟الإسلاميالفقهأصولتجديد؟الصلاة

.السودانفيالإسلاميةالحركة،الإسلامي

العربية.السياسيةالأحزاب؟تاريخ،السودانأيضا:انظر

خلفهمابهيقصدالإسلاميالجغراثيالتراى

هذهوجاءتالجغرافيا.مجالفىإنجازاتمنالمسلمون

هذهوبلغت.طويلةقرونادامتجهودنتاجالإنجازات

الخاصحتىالثالثالقرنمنالفترةفيذروتهاالإنجازات

لاروسكتب(.الميلاديعشرالحاديحتى)التاسعالهجري

"إذا:فقالالإسلاميةالجغرافياعنمعارفهدائرةفيالفرنسي

منعجيبةعشرالحاديالقرنفييجدأنالقارئأراد

صارتالتيأوروبافيعنهالبحثنفلا،الجغرافيةالعجائب

!!.العر!عندعنهاليبحثولكن،بربريةذاكإذ

الصبغة.عالميبأنهالإسلاميالجغرافيالتراثيتسم

ويضما.الإسلاميةالأقطارشتىمنعلماح!إثرائهفىأ!مهم

الله،دينفيدخلتأخياالشعوبلدىماكانالتراثهذا

علماءترجمهماإلىإضافة،الإسلاممعيتعارضلابحيث

إلى،وغيرهموالهنودوالروماناليونانيينكتبمنالمسلمين

الإسلاميةالروحبفضلالمسلمونالعلماءابتدعهماجانب

العلم.طلبعلىوشجعتهمحماسا،ملأتهمالتي

العربيالجغرافيالفكرإرهاصات

الإسلامقبل

مظاهرمنيحيطهمبماالإسلامقبلالعرباهتمام

علىاعتمدتحياتهمطبيعةأنذلك"بدهيأمرجغرافية

المسالكيعرفواأنعليهمفرضمما،وتجارةرعيا،الترحال

ولما.الأوديةوبطونالماءعيونوأماكنالختلفة،ا!دروبوا

الاهتداءعلىاعتمدوافإنهم،بالليلأسفارهممعظمكانت

سمائهم.صفاءذلكعلىوساعدهم.والنجوماسقمربا

وعلمومغاربها،النجوممطالعبأوقاتمعرفةللعربوكان

والأمطاربالرياحاهتمواولقدوأمطارها.الكواكببأنواء

الأعشابعلىتعتمدالتيحياتهمفيالقصوىلأهميتها

بسببالشماليةالرياحمنيتخوفونوكانوا.الرعيفي

هبتإذاويبتهجون،بالقحطتنذرولأنهابرودتها،شدة

الشمس.مطلعمنتجىءالتىوهىالصبا،

والشعر.شعرهمفيالجغرافيةمعارفهمالعربصاغ

فيعليهاالاعتماديمكنالتيأ!ثائقاأصدقمنالجاهلى

شعلقفيماولاسيما،الجغرافيةالعرببلادظروفدراسة

ماكثيرأالبدووكان.الأماكنوأسماءالجغرافيةبالأعلام

جغرافية،أعلاممنبهاوماالشعربأبياتيسترشدون

علىوساعدتهم.الواسعةالجزيرةشبهفيطريقهمليتبينوا

وبذلك،قلبظهرعنالشعرحفظعلىقدرتهمذلك

ويذكراللفطة،بالخريطةأشبهالمجالهذافيالشعرأصبح

كثرالعربيالشعرفيالمواضعذكرأنكراتشكوفسكي

الأدبفينوعهامنالوحيدةكانتربمابصورةوروده

العالمى.

الجغرافيالفكرإثراءفيالإسلامأثر

فيالسعيعلىوحثعموما،بالعلمالإسلاماهتم

بصفةالمعرفةأنواعسائرازدهرتالإسلامظلوفي.طلبه

منكثيرالانذلكبمخاصةبصفةوالجغرافياعامة

الصلاةمثلالأوقاتبتحديديرتبطالإسلامفيالعبادات

الحساعدوقد.الصلاةمثلالاتجاهاتوتحديد،والصوم

الجغرافية.المعرفةوتبادلاللإسلامية،الشعوبتلاقيعلى

منذلكتطلبهوماالإسلاميةالفتوححركةأدتكما

كتبظهورإلى،للطرقشبكةومدللبريدجهازإنشاء

المسالكموضوعتعالج،جغرافيةصبغةذاتعديدة

وابنوالإصطخريخرداذبهابن:منلكلوالممالك

وغيرهم.حوقل

بمالجغرافيالفكرإثراءفيمهمدورالكريمللقرآنكان

ظواهرمناللهخلقفيماالتأملإلىالمسلمينأنظاروجهلأنه

كهفمثلوالأقوأمالأماكنلبعضذكرهأنكما.كونية

عنللبحثبعفالمسلميندفع،ومأجوجويأجوجالرقيم

الرومبلادإلىالصامتبنعبادةرحلةمثل،الأماكنهذه

فىالترجمانسلامورحلة،الكهفأصحابعنللبحث

قزوينوبحرالخزروبلادأرمينياإلىالهجريالثالثالقرن

.ومأجوجيأجوجسدعنللبحث
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لاثراالجغرافيامجالفيالكريمالقرآنمعينمازال

إلىيشيرالكبير،الفرنسيالعالمبوكايذاهوفها،ينضب

!يسبحونفلكفيوكل):تعالىقولهفىيسبحونفعلأن

الفضاء.فىالحركةتصفالتيالأفعالأصدق.هو4.يس:

،الميلاديالسالغالقرنفيرجلاأننفهمأنيمكنناولا

يتصورها!أنبإمكانه،عصرهفيالعلمواسعكانمهما

نأكما.اللهعندمنالقرآنأنيؤكدهذا،بقولهوبوكاي

تتبعمنالحديثالعلماكتشفهعطمحدثالكوناتساع

منأكثرمنذلذلكالكريمالقرآنتعرضوقد،المجراتصور

وإنابأيدبنيناهاوالسماء):تعالىقولهفيقرناعشرأربعة

.74:الداريات!لموسعون

كلبالتيالجغرافيةالمجالات

.المسلمونفيها

الفكرجوانبعلىعديدةأسماءالمسلمونأطلق

والممالك،والمسالك،البلدانتقويمعلممنها:الجغرافي

وصور،والعروض،الأطوالوعلم،الأرضوصورة

استخدموقد.البلدانعجائبوعلمالبرود،وعلم،الأقاليم

كتابعلىللدلالةالأمرأولجغرافياكلمةالمسلمون

رسائلفيإلاالجغرأفياعلمبمعنىتستخدمولم،بطليموس

أنهاعلىوفسرت،الهجريالرالغالقرنفيالصفاإخوان

الجغرافيافيالمسلصنكتاباتتقتصرولم.الأرضصورة

عديدةمجالاتلتشملامتدتبل،محددةمجالاتعلى

بالاعتمادالمسلمينالجغرافيينكتاباتبدأتولقد.ومتنوعة

وما،العربيةالجزيرةشبهفيالقديمةالجغرافيةالمعرفةعلى

وفرسعربمنالإسلامدخلتالتيالشعوبلدىكان

مختلفةمصادرمنالترجمةعلىاعتمدتكماوهنود.

مجردالعربأعمالتكنولم.وهنديةوفارسيةيونانية

بعضيدعىكما،سابقةعربيةغيرلأعمالترجمة

الاخطاء،منكثيراصحإلعربوإنما،المستشرقين

نقسمأنيمكنوعموما.الملاحظاتمنكثيراوأضافوا

علىنمطينإلىأصالتهحيثمنالإسلاميالجغرافىالتراث

التالي:النحو

التى،الكتبحذوالمسلمونفيهحذااتباعنمطأ-

الفلكيةالجغرافيا:ذلكأمثلةومنعنها،نقلواأوترجموها

الجغرافيونابتكرهإبداعئمطب-.والبحريةوالإقليمية

الجغرافية،المعاجم:مثلأصالتهمفيهوأظهروا،المسلمون

وجغرافية،الروحيةأوالدينيةوالجغرافيا،اللغويةوالجغرافيا

والخرائط.المدن

أنهاالمسلمينعندالجغرافيةالكتاباتيميزماأهمومن

التىالمجالاتوفقتصنيفهايمكنبحيث،بالشموليةتتصف

عامة.بصفةالجغرأفيةالمسلمينكتاباتتناولتها

وأالزيجاتكتبنماذجهامن.الفلكيةالجغرافيا

بنلمحمدالمابيالزيجمثل:الفلكيةالجداولوهىالأزياج

البوزجانيالوفاءلأبيالمجسطيوكتاب،سنانبنجابر

القرنفىالبيرونىفيهذكرالذيالهيئةعلممفتاحوكتاب

علىالرحىحركةمتحركةالأرضلم!أن:الهجريالرالغ

لم.لمهامحور

العربجزيرةكتابنماذجهاومن.الإقليمةالجغرافيا

العربجزيرةصفةوكتابهـ(،1،612)22للأصمعى

والمسالكم(،459هـ،334سنة)توفيللهمداني

م(،219هـ،003سنة)توفيخرداذبهيلابنوالممالك

سنة)توفيللمقدسيالأقاليممعرفةفىالتقاسيموأحسن

م(.999هـ،093

في)توفيالمسعوديرحلاتمثل.الرحلاتجغرافية

السادسالقرنفيجبيرابنورحلة(،الهجريالرابعالقرن

الاففيها)قطعبطوطةابنورحلة،الهجري

.الهجريالثامنالقرنفي(الكيلومترات

للبكرياستعجممامعجمومنها.الجغرافيةالمعاجم

ألفبائىمعجمأولوهو،الهجريالخامسالقرنفي

)توفيالحمويلياقوتالبلدانومعجم،العالمفىجغرأفي

الفداء.دلأبيالبدانوتقويم(الهجريالسالغالقرنفي

كلفىالمسلمونالجغرافيونكتب.الطبيعيةالجغرافيا

مراحلعنبرأيهالمسعوديوسبق.الطبيعيةالجغرافيافروع

النشور(-الموت-الحياة-الهرم-)الشبابالأنهار

بتسعةديفزموريسوليمالمشهورالأمريكىالجيمورفولجى

)علمالمناخعنالمسلمونالجغرافيونوكتب.قرون

لأبىالنباتكتابمثل،الحيويةالجغرافياوعنالأنواء(،

الموجوداتوغرائبانحلوقاتوعجائبالأصمعيسعيد

وتناول(.الهجريالسالغالقرنفي)توفي،للقزويني

البحارجغرافيةعنالكتابةكذلكالمسلمونالجغرافيون

فىماجدبنأحمدخلفهما،ذلكأمثلةومن،والمحيطات

لابنمكتوباأثراأربعيننحوعلى)عثروالملاحةالبحرعلم

ماجد(.

بالجوانبالمسلمونالجغرافيوناهتم.البشريةالجغرافيا

الجغرافيافروعمنفرعالانجدبحيثكبيرا،اهتماماالبشرية

مثل،فيهوكتبواإلاعليها،المتعارفالمعاصرةالبشرية

ابنمقدمةذلكومن،والحضريةالاجتماعيةالجغرافيا

،المدنوجغرافية،الهجريالثامنالقرنفىخلدون

الدينيةوالجغرافيااللغويةوالجغرافيا!الطبيةوالجغرافيا

منالفروعهذهفىالكتابةوتأتى.الاقتصاديةوالجغرافيا

التقاسيمأحسنكتابفيكما،الشموليةالنظرةخلال

العربجزيرةوصفة،للمقدسىالأقاليممعرفةفي

الوفا.وخلانالصفاإخوانورسائل،للهمداني
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منها:عديدةبأسماءالخريطةالمسلمونعرف.الحزائط

صورمنبخلوهاالمسلمينخرائطوتميزت.والرسمالصورة

والأقاليمالعال!خرأئطالمسلمونورسم.والإنسانالحيوان

الخريطةالمسلمينخرائطأشمهرومن.المدنوخرأئط

.بطليموسخريطةفاقتملونةخريطةوهى،المأمونية

أسرةخرائطمثلالبحريةالخرائطالمسلمونوعرف

الحرامللمسجدخرائطكذلكالمسلمونورسم.الصفاقسي

الإدريسىويعدالمحتلفة،للأقاليمالقبلةتحددوالكعبة

المسلمين.عندالخرائطعلماءأبرزمنهـ(94-065)3

)الجغرافيا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

الموضوععناعر

الإسلامتجلالعربىالجغرافيالفكرإرهاصات-أ

الجغرافيالفكرإثراءفيالإسلامأثر-2

المسلمونيخهاكبالتيالجغرافيةالمجالات-3

الطهبيعيةالحغرافياهـالفلكيةالحعرافيا

المشريةالحغرافيا-ولإقليميةاالحغراليا-ب

الخرائط-رالرحلاتجعرافية-!

الجغرافيةالمعاحم-د

أسهئلة

أهميمه؟وما؟الإسلامىالحعرافيبالتراتالمقصودما

؟مصادره:ما،الإسلاميالجعرافىالفكرنماكيف-2

ذلك.اشرح.الحعرافيالعكرإثراءفىمه!دورللإسلام-3

اطسلمود؟الحعرافيودفيهاكفالتيالمجالاتما-4

وماالحعرا!ية؟المعاحممحالفيالمسلمونالحعرافيودأبدعلمادا

المعاجم؟تلكأهم

يعبرونوماوتقاليدهمالناسعاداتالشعييالثرات

جيل.عنجيلاشناقلونهاومشاعروأفكاراراءمنعنه

الحكاياتمنالشعبيالتراثمنالأكبرالجزءويتكون

الجنوقصصبهاالمتغنىوالقصائدالأشعارمثلالشعبية

التراثويشتملوالأساطير.البطوليةوالقصصالشعبية

واللعب،،الرقصوأنواعوالحرفالفنونعلىأيضاالشعبي

والأمثال،للأطفالالشعريةالحكاياتأووالأغانيواللهو،

الخرافيةوالمفاهيم،والأحاجىوالألغاز،السائرة

الدينية.والأعيادوالاحتفالات

المدوناتوتحتوي.الإنسانقدمقديمالشعبيوالتراث

الشعبي.للتراثأمثلةعلىقدئماالناستركهاالتيالخطوطة

تدوينأوتسجيلفىبدأوا،الكتابةنظامالناسطوروعندما

التراثيكونأنالضروريمنليس.الشعبيةالقصص

الناستناقلهقدمنهكثيراإنإذمكتوبا،أومدوناالشعبي

بعضفإنهذا،يومنافيوحتىلاخر.شمخصمنشفهيا

الأكانيلديهاولكن،مكتوبةلغةلهاليحستالضعوب

الشعبىالتراثوعناصروالخرافاتوالأساطيرالشعبية

عنالشعبيالتراثينتقلالأحيانبعضوفى.الأخرى

الأطفالتعلم،عديدةولقرونوالتقليد.المحاكاةطريق

رخاميةأوزجاجية)كرةالبفيةولعبالقفز،مثلالألعاب

مشاهدةطريقعنوذلك(الأطفالبهايلعبصغيرة

الآخرين.الأطفالصغاروتقليدومحاكاة

معهميأخذونفإنهملآخربلدمنالناسيهاجروعندما

بيئاتهممعبتكييفهويقومونبهم،الخاصالشعبىالتراث

حتىالميلاديعشرالسادسالقرنومنالجديد،ومحيطهم

ترحيلتم،المثالسبيلعلى،الميلاديعشرالتاسعالقرن

ال!ةمنالخربيالنصفإلىإفريقياغربي!نالالاف

استعبدوا.حيثرضيةالأ

قصصعلىإفريقيالغربيالشعبيةالحكاياتتحتوي

السنينمروعلىأنانسى،يسمىماكرعنكبوتحول

فقدذلكومع،أنانسيعنالحكاياتسردالناسواصل

لتعكستدريجيةبصورةالعنكبوتحولالقصصتغيرت

شعبيارمزاالأنانسيأصبحواليومالجديد،العالمفىالحياة

منكلفيالزنجيأوالإفريقىالشعبىالتراثفىمحبوئا

الكاريبية.والمنطقةإفريقياغربى

الشعبيالتراثظهور

الميلاديعشرالتاسيعالقرنفيالغربيونالعلماءاعتقد

كلبينمشتركاكانغابرةأزمنةفيالشعبيالتراثأن

فييعيشونآنذاكالناسمعظمكانكما.المجتمعأفراد

إلىالناسمنعديدانتقل،القرونوعبر.الريفيةالمجتمعات

،ققالدسموهبماالاتصاليفقدونتدريجياوبدأواالمدن

عشر،التاسعالقرنعلماءذكرهلماووفقا.الأعيلةالشعبية

الفلاحينأي)الشعب(،بوساطةالتقاليدتلكحفظتفقد

السنينلمئاتحياتهمأسلوبيتغيرلمالذينالمتعلصنغير

قليلا.إللا

الأخوان،الرئيسيينالشعبىالتراثعلماءبينمنكان

ما708مابينالفترةففي.جريموفيلهلمجاكوبالألمانيان

منالشعبيةالحكاياتبجمعالأخوانقام،أم481إلى

واعتقدألمانيا.فيكاسلمدينةقربعاشواالذينالقرويين

يحفظانفإنهماالحكايات!ذهبجفأنه!االأخوان

وأصبحت.الزمنمدىعلىالألمانكلموروثات

الخرافيةجريمبحكاياتمشهورةجمعاهاالتىالحكايات

جريم.للأخوين

أماكنفىوجدتالحكاياتتلكمنصوراولكن

يعرف،واليوموآسيا.،الأدنىوالشرقأوروبا،منأخرى

الناسمنمجموعةبأنهالخاصبمعناهالشعبالعلماء،

هذأ.الأقلعلىواحدمشتركتواصلعاملفىتشترك

لمنطقةالشعبيالترأثفيكماالجغرافيا،يكونربماالعامل



181الشعبيالتراث

السعودية.العربيةالمملكةفيالشعبيالتراتمنالشعبيةالمزماررقصة

فىكماالدينأو،المقحدةالولاياتفيالأوزاكجبال

الشعبيالتراثفيكماالمهنةأو،الإسلاميالشعبيالتراث

الشعبيالتراثفيكماالعرقيةالخلفيةاوالبقر،لرعاة

.الأيرلندي

إطلاقهيمكنالشعبمصطلحأنالعلماءبعضيعتقد

تقاليدهالهاالأسرمنالعديدلأنوذلكالأسرةعلىحتى

بها.الخاصة

التراثيكونأنيمكن.الشعبىالتراثخصائص

النماذجمن.ومعقداطويلاأووبسيطاقصيراالشعبي

مثلالختصرةالسائرةالأمثالالشعبيللتراثابشهيرة

ناحيةومنلملميتحدث"لمالمالأويطير"لمأويمضيالزمن

مغيبعندتبدأالإندونيسيةالشعبيةالمسرحياتنجدأخرى

الفجر.فىوتنتهيالشمس

ولاشك،الشعبيالتراثاصطخاعبمكانالصعوبةمن

تراثاصارتالتيالأخرىوالموادوالقصسصالأغانىأن

نأغيرالأفراد.مختلفوتأملاتأفكاربالطبعهيشعبيا،

إبداعمنمكنتهمفنيةقدراتملكواقدالأفرادكانواأولئك

السنين.عبرللآخرينراقأسلوبأوفكرة

ذإالإغراء،بذلكاحتفظإذافقطالشعبيالتراثيدوم

لهامعنىلابعاداتيتقيدونولاقصصالايسردونالناس

تداولالناسمواصلةفىالسببهووهذا.لهمبالنسبة

.مكررةبصورةنفسهالشعبيالتراث

يكونأنيجبأصيلاتراثاالشعبيالتراثيعدولكي

نأيجبكما،الأقلعلىصورتانالمعنيةالفقرةأوللشيء

واحد.ومكانواحدةفترةمنأكثرفيوجدتقدتكون

رواية1).00منأكثرالعلماءميزالمثالسبيلعلى

مئاتعبرالنصوصتلكوتطورتسندريلا.لقصةمختلفة

وألمانيا،وفرنسا،،الصينمنها،البلدانمنالعديدفيالسنين

وتركيا.

عندماالشعبيالتراثفيالتغييراتتحدثماغالبا

تسمىالتيالتغييراتوهذهلاخر.شخصمنالقصةتنتقل

تراثالموضوعأنعلىالدلائلأقوىمنتعدالتباينات

كلماتمنكلفيغالباالتبايناتوتظهر.حقيقيشعبي

كلماتنفستستخدموربما.الشعبيةالاغانيوموسيقى

مختلفةكلماتتوضعأو،مختلفةألحانمعالشعبيةالأغنية

اللحن.نفسعلى

الشعبىالتراثأنواع

العالموصولكيفيةتوضحخياليةقصصالأساطير.

معظمعنالألمماطيروتختلف.الحالىشكلهاإلىوالبشرية
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مصرصسيد!يالتمديم!التراتالتحطيبرقصة

فىلاتحدثالأساطير،أيأنها،فيالشعبيةالقصصأنواع

ينشئونها.الذينالناسحياة

تلكلحفرفيالأرضر.انشأةالأساطيربعضتتناول

الأرض!اتنشأأحرىو!يالأرض!،تخلة!آلهةنجدالقصص

الجنسخلهتحوأ!الأساطيرامنعددويدور.الطوفانعن

.الموتمنشأأوومصدرهالبشري

الحيواناتحولخرافيةح!ايات.الشعبيةالحكايات

مكاناأوزماناالحكاياتتلكمعظمتحددلا.الإنسانأو

.علىمعينةبطريقةوتنتهيتبدأأنهاغيرتصفهمالحدوث

"!فيبعبارةالشعبيةالحكاياتمنالكثيريبدأ،المثالسبيل

فيذلكبعدعاشوالم!وكلهمبعبارةوتنتهيالأيابم"!منيوم

أبدية.سعادة

أنواعأكثرم!هيالحيواناتألسنةعلىوالقصص

تعليمإلىعادةوترمي،الناسبينرواجاالشعبيةالح!صايات

هذهفإحدى.الفاضلةوالأحلاقالحسنالسلوكالناس

سلحفاةبينسباقالناتصف،المثاللممبيلعلى،الحكايات

السعودية.العريكةالمملحةديالغزاويرقصة

جدابطيءحيوانأصسلحفاةاأنوبرغم،وحشية:أرنب

وغباءبحماقةتوقف!الأرنبلأن،اسمباقكسبتفقد

بعزيمةيعملمنبأندرسا،تعطيالقصةهذه.لتنام

منهأسرعهومنويسبقالطهليعةفييأتيأنيمكنهوإصرار

عليه.لمجقدمأو

وطنهالبطليغادر،الشعبيةالح!صاياتمنمجموعةفي

.امرأةأورجلايكونأنويمكن،معينهدفعنبحئا

.حياةشريكأوجائزةيكسبالمغامراتمنأحديداولعد

.أميرةأوأميراالشريكهذاي!ضنالأحوالأغلبشلى

علىتشتملالشعبيةالح!صاياتمنالرائجةالأنواعأحد

الخاصرمزهالهاثقافةوكل.المحادعأوالمحتالشخصية

الخادعةالشخصياتهذهمعظماوتكون.الخادعلهذا

.الإنسانيعملمتلماتعملحيواناتعنعبارة

السلحفاةعلىالخداعرموزتحتويإفريقياشي

المعروفةالرموزأكثرأنكما.أنانسيوالعنكبوت،والأرنب

أمريكافيالهنديالشعبياشتراثفيأسشحصيةاأضلك

الصغير.الذئبفييت!ث!!أصثمماليةا

تسردقصصالأساطير،متل.البطوليةالقصص

علىتحدثفيها،الحوادثأنغيرحقيقيةوقائعشكأنها

وفيالطبيعةورأءمنوليعستالواقعيةالحياةمنمسرح

نسبيا.قريبوقت

التيالبشريةالكائناتعنالقصصهذهبعضيتحدث

والأشسباح،،الجنمثل،للعادةالخارقةالخلوقاتتلاقي

بشخصياتمنهاكثيرويرتبط.والسحرة،والعفاريت

الشخصياتعنتخبروأخرى،الحياةفارقتمشهورة

كيفتبينالقصصوبعض،الدينيةوالقياداتألمقدسةا

.المعجزاتالناسبعضيصنع

بنتيجةالشعبيةوالحكاياتالأساطيرفيالحدثويشهي

القصصمنالعديدفيالحدثولكنونهايتها.القصة

تنتهيربماالخفيالكنزمثلا.القصةبنهايةلايكتملالبطولية

المسكونالبيتوحكاية.الانحتىيوجدأسمالكنزلأنقصته

.بالأشباحمسكونامايزالالبيتبأنتوحيبالأشباح

ألممكتلندافينسلوخوحشعنبعضهاويتحدث

شعرذوإنسانوهوالش!صل،الكريهالجليديالإنسانوعن

بعضيعتقدالهملايا.جبالفييسكنجسمهك!!يغطي

منالحملاتوتقومفعلا،موجودةالمحلوقاتهذهأنالناس

عليها.العثوربمحاولةلاخروقت

شعبيةأغنيةإنسانينشاطلكل.الشعبيةالأغاني

يغني،المثالسبيلعلى.بالعمليرتبطبعضهاتقريبا.

أهازجىالموقفإلىجرهاأومعفنهمإيقافعندالبحارة

مثلبمنامسباتترتبطالشعبيةالأغنياتوبعض.محتلفة

الأبويغني.والموت،والزواج،والغزل،والطفولةالميلاد،
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.البلديالمزمارالملغربفىالشعبيالتراثمن

أغانيالأطفاليؤديكما.ينامحتىالطفللهدهدةوالأم

فيالأغانيبعضوتغنى،ولهوهملعبهممنجزءاتقليدية

.الشعوببعضعندالمآتموفىالزفافحفلات

مثل،الموسميةباللأنشطةالشعبيةال!غانيبعضترتبط

كما.معينةدينيةأعيادفىيغنىوبعضهاوالحصاد.الزراعة

أيلأسطور!نالأبطالماثرتمجدالشعبيةالأغافيبعضأن

الشعبيةالأغانيمنالكثيريغنونالناسأنغير.والحقيقيين

أنفسهم.عنللترويح

لهذاالغالبةالسمة.والعاداتالخرافيةالمعتقدات

التىالحضاريةللمرحلةمؤشرأنهالشعبيالتراثمنالعنصر

منالعديدتحتويالمثالسبيلعلىمعتنقوها.فيهايعيعش

تسمىالمنتظر،الطفللحمايةبدائيةعادةعلىالثقافات

علىبأنهنالزوجاتتتظاهرالعادةهذهعلىوبناءكوفيد.

الأطعمةمنمعينةأنواععنفيمتنعن،الولادةوشك

أيضاالعملشفادينوربما.المتوقعللطفلمضرةأنهايعتقدن

.القادمالطفليؤذيأنيمكنالنشاطهذامثللأن

مومميقيلفظوهوشاريفاريتسمىزواجعادةوهناك

بصورةوتنتشرالغناء،منبدلآوالمرحالإغاظةمنهيقصد

،الزفافليلةفى.مختلفةأوروبيةمجتمعاتفيواصمعة

بالضربالألحانبعزفوالعروسالعريصرأصدقاءيقوم

فيوالرغبة.الزوجيننومغرفةخارجوالمقلاةالقدورعلى

الزوجينقيامعادةإلىأدتالتيهيشاريفاريتفادي

.مباشرةالزفافبعدالعسلبشهر

المعتقداتمنكبيراعددابأنالناسمنقليليؤمن

وأالمستقبلفيالتحكمعلىتساعد،والعاداتالخرافية

صيدحقلفيالعاملةالمجتمعاتتقيموربما.بهالتنبؤ

بصورةالصيدنجاحلتأكيدتعد،كبيرةاحتفالاتالأسماك

بأحداثالتنبؤيحاولونالناسمنالعديدأنكما.جيدة

.السيارةوالكواكبالنجومبينالعلاقاتبتحليلالمستقبل

،الناسمنمجموعةبهاتحتفلخاصةمناسبات.العطلات

الشعبي.التراثعناصربعضعلىتقريباجميعهاوتحتوي

والفنونالشعبيالتراث

فيالفنونفىعظيماإسهاماالشعبيالتراثأسهم

إلىالشعبيةوالأغانيالقصصمنالكثيرفتحولت.العالم

بالاثارأيضاالشعبيالتراثوأوحى.جميلةفنيةأعمال

والنحت.والرسموالموسيقىالأدبفيالرائعةالفنية

الحكاياتمنعدداوالأدباءالشعراءمنكثيروامشخدم

فيمثلا،شكسبير،وليماعتمدكما.أعمالهمفيالشعبية

الشعبية.الحكاياتعلى،رواياتهمنللعديدالدراميةالحبكة

البندقية؟تاجرلير،ا!للكعلىالمسرحياتهذهوتشتمل

السليطة.المرأةترويض

الفنانينوالأساطيرالبطوليةالقصصبعضجذبتلقد

الشعبيالتراثوأسهم.القرونعبروالكتابوالملحنين

كتاباحواهاالتيفالقصصالأسد.بنصيبذلكفيالعربي

عدممالعددالأساسكانتودمنةوكليلةوليلةليلةألف

الإنساني.التراثفىالأدبيةالأعمالأروعمن

للزنوجالشعبيةالموسيقىمنالجازمومسيقىنشات

الأمريكية.المتحدةللولاياتالجنوبيةالولاياتفيالجنوبيين

ألحاناأعمالهمبتضمينالكلاسيكيونالملحنونقامكما

أنتونينالتشيكيالملحناستخدم،المثالسبيلعلى.شعبية

لمميمفونيتهتأليففيالزنجيةالدينيةالأناشيددفوراك

الملحناممتخدمكماالجديد.العالممنالمشهورة

أيهاالمعالمعلحنأماديوسفولفغانغموزارتالنمساوي

.أم778عامفيكتبهالذيلعملهأساساالصغيرالنجم

والمجتمعالشعبيالتراث

على.واتجاهاتهالمجتمعأفكارالشعبىالتراثيعكس

تقديركيفيةالشعبىالتراثمنالكثيريعكس،المثالسبيل

كثيرفي.الحياةواقعفيوالمرأةالرجلمنكللدورالمجتمع

وغيرمعينةغيرالمرأةتعتبر،الغربيالشعبيالتراثنماذجمن

التراثهذامثلعلىيحتويمجتمعاأنشكولا.مبدعة

هذاظهروقدالنساء،علىمطلقاتفوئاالرجاليمنحالشعبي

والدجاجةالصافرة"الخادمة:يقولمثلفيالمفهوم

الفتاةفإن،المثللهذاووفقا".بالرجالتليقانلاالصائحة

كالديكتصيحالتيوالدجاجة،كالصبيتصفراشتي

نأللمرأةيجوزلابأنهالمثليوحي.طبيعيغيركلتاهما

.بالرجالتقليدياترتبطبأعمالالقيامتحاول

يحملأنالعريصالغربفيشائعةزواحعادةوتدعو

المرأةأنالعادةهذهوتفترضبيتهما.عتبةفوقعروسه

عبربهاويعبرالقويالرجليحملهاأنويجب،ضعيفة

منالعديدوفيكلها.الحياةعبروبالتالي،البيتمدخل
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وأنذلبوساطةالمرأةعلىيقبض،الشعبيةالجنحكايات

ينقذها.بطلرجليحضرحتىبهدوءوتنت!وغد

المودوعةفىعلةذاتمقالات

الشعبيالتراثأنواع

القصصيةالقصيدةالحرا!ةعلمالأساطير،

اللعرالشعميالر!صلالأطظأعنية

الشعريةالملحمةالرومانسالأمتال

الشعبيةالمو!حيقىالبطوليةالقصةالحرا!يةالحكاية

العربىالشعبىالتراث

أحعرديةاالوسيقىالإسلاميهالهنوروليلةليلةألص

إساهيم،الرصلىا!رليةاالشعحيةالفمونالأد!،الشعي

إسحاث،المرصلىأطراتالوطىالمهرحانالعربىالتشكيلىالفن

والثقامة

الأمريكىالتنعبيالتراث

يفيدد،كروكيتيلىما،يشند!تاحولى،للسيدأ

لىحا،لا!يتحور،سميتنجليرإيفا

حولى،هنريك!،كارسودجسي،حيمس

ليدهيواثا،وليمكد،ويسكلفادرب

الريطانىالتنجىالتراث

وحمق،نصلوحأصسيراحالاهاد،الملكآرثر،

!ا،أس!الجولز،يفيدونيبرا

المستديرةالمائدةير"رولىروبرت،بروس

كديتمحتود،رحمودروسبادبيتر

خسيرا،لا!سلوتليوولور

الألمانيالشبىالتراث

مفيستو!ليسمميحفريدتيل،إيوليمشميحل

أعنيةالمبلودع،فاومصالحنصحريمحكايات

دكسلوريكهاملينزمار

الأيرلنديالشعبيالتراث

كوشويىللارليححرلالحنمي

المائيالعملاقممرماكولفينالأديضالبرسيم

الأخرىالبلدانلبعضالشعبيالتراث

كلورسانتاعمريت،دروستالحاكالغاليأماديس

السيدعيسو!حكاياتالحليديالإنسالى

الطمائرالهوا!ديحواددونالأمالإورة

الشما!يسوعرولانلصائدالإيدا،

وليمتيل،

الأطفالأدب

التنين

ملححة،حلحاممق

صلةذاتأخرىمقالات

الحية

الذفالرحل

القصةرواية

الحرا!يالقزم

القمر

وقائدارومانياإمبراطوراكانام(.71-)53؟تراجا!

برامجونفذبالفتوحالإمبراطوريةوسعمهخا،عسكريا

والمجررومانيامن)أجزاءداسياافتتحفقد.واسعةبنائية

الإمبراطوريةمنجزءاالأنباطدولةوجعلحاليا(،

الغربيوالشمالالأردنجنوبيبينتقعوكانت،اشومانية

انتصاراتتراجانحققوقد.السعوديةالعربيةللممل!صة

الانمايسمىوهولبارثيا،الغربيالحدطولعلىعسكرية

ثموجاديضمنهامنجديدةمدناأقامكما.بالعراق

جعسورمنها،والموانئالجسوروبنىالجزائر(في)تمكاد

وقدروما.مرفأعلىجديدوميناءداسيا،فيالدانوبعلى

المدنفيالأطفاللدعمبرنامجاأيضاتراجانأدخل

الإيطالية.

مدينةفيترايانوسألبيوسماركوسباسماتراجانولد

فيعضواأبوهكان.رومانيينأبوينمنأسبانيافيإيتالي!!ا

التىفممالعدحاكمالسورياأ.،ت11:
صبح.3سسيوح!

أصبحثم،الرومانيةالإمبراطوريةفيمهفاإقليماكانت

مخاصبوشغل،الشيوخمجلسفيعضوانفسهتراجان

تبنىم79سنةوفيوألمانيا.وسورياأسبانيافيعسكرية

.لعهدهووليالهوريثابوصفهتراجاننيرفاالإمبرأطور

إمبراطورا.بتراجاننوديم89سنةنيرفاتوفيحينماو

علىبني،تراجانعموديسمىتذكارينصبثمة

سنةلذكراهتخليداداسيا،افتتحأنبعدالإمبراطورشر!

جيدا،عليهالحفاظتمالذيالعمودهذاوينتصب.ام13

فيالعامةتراجانساحةفيمترا،03ارتفاعهيبلغوالذي

قمته،إلىيؤديأ!لبيسلمالعمودداخلوفىر:ما.

داسيا.حربأحداثتصورنقوشوقاعدتهالعمودوتغطي

لمولكنالعمود،فيوضعتراجانجسدرمادإنويقال

الرماد.لهذاأثريوجد

التراكوما.:نظرا.حومالتراا

الدينأسردية(،االفدسفية)المدارسالبوذيةانظر:.اووافادا

.(يةالمود)

شكلالترافرتينترسبات.ثرسيات،الدرا!رتدن

فىويوجد،الجيريالحجرأشكالمنمتماسككتيف

بعض.إلىبعضهاينضمطبقاتشكلعلىالأحيانمعظم

مائلأبيضأوأبيضلونذاالترافرتينمعظمويكون

،الكالسيومكربوناتمنرئيسيةبصورةويتكون.للصفرة

منالماءعنالكالسيومكربوناتتنفصلحينماويتشكل

بسببالأبنيةتزيينفيالترافرتينويستعملالتبحر.خلال

قطعه.سهولة

الحجرفيهايتوافرالتيالمناطقفىالترافرتينوينشأ

!!ناتالجاريالأرضماءيحويحيث،الجيري

الينابئالحارة،مصابحولعادةويتشكل.الكالمسيوم
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فيالصخورتكويناتوتحتوي.الجداولداخلوفي

والصواعد،الهوابطاسمعليهايطلقوالتي،الكهوف

رئيسية.بصورةالترافرتينعلى

الهابطة.،الصاعدة:أيضاان!

الكرليتون؟انظر:.وليمموريسترالمحرس،

.النيون

إقليمفى،محليةحكومةذاتمقاطعةترالمحورد

سكانهاعددبإنجلترا.الكبرىمانشسترالعاصمة

مانشسترقنالالغربمنيحدها.نسمة007/502

ألترنشام،الرئيسيةالصناعيةمناطقهاومن،البحري

السلعمنطائفةتنتجوهيترافوردومتنزهوكارنجتون

بصورةسكنيمركزهيهيلفإنالجنوبفيأما.المصنعة

الريفية.المناطقمنتخلولاكما،رئيسية

.الكبرىمان!ثسشر:أيضاانظر

ثري!.:نظرا.قياترا

!ا!لا!صرا!ؤأكسفور!-كأؤا!ةالتراوودون

سعتعشر.التاسعالقرنثلاثينياتخلالإنجلتراكنيسة

إنجلتراكنيسةأنإلىالناسانتباهلفتإلىالحركةهذه

سلسلةالتراكتريونطبعوقد.الكاثوليكيبالمعتقدمرتبطة

علىتركزالعصرلهذاكراساتباسمعرفتالكتيباتمن

(.-كراسة)تراكتالكنسيةللتعاليمالمهمةالجوانجط

هذهمنكراسةأولنيومنهنريجونكتبوقد

منكلكتبكماأم.833سنةطباعتهاوتمتالسلسلة

هذهمنعدداوغيرهمابوسيوإدواردكيبلجون

وهيالسلسلةهذهمنالتسعينالكراسةوأثارت.الكتيبات

غاضبة.فعلردودام841سنةطبعتكرالحمةاخر

سطحعلىأخرىالةتدفعأوتجرآدةالجرارأوالثراكثور

وتستعمل.المزارعمعظمفيالقدرةمصدروهي.الأرض

الأخشابوسحب،والحربيةالصناعيةللأغراضأيضا

التراكتوراتوتستخدم.الثلوجوإزالةالطرقوبناء

،الديزلمحركانظر:.الديزلأوبالبنزينتعملمحركات

البنزين.محرك

تزويدالحديثةالتراكتوراتتستيمالتراكتور.أجزاء

مميزاتمنبهتنفردلمابالقدرةالأخرىالزراعيةالالات

ونظاما،السحبقضيبالتراكتورأجزاءوتشمل.خاصة

المحركة.القدرةونظامهيدروليكيا،

أجلمنالمعداتلربطيستخدم.السحبقضيب

أنالتراكتورعلىالسحبقضيبويسهلسحبها.

،والعربات،المحاريثمثلالختلفةالمعداتيسحب

القش.ورابطات،والحصادات،والمساحي

المربوطةو!إلمعداتفىيتحكم.الهيدروليكيالنظام

هيدروليكيةمضخةوتوفر.فوقهالموضوعةأوبالتراكتور

هذهإنزالأورفععلىالقدرة،وأسطوانةبمحركتدار

بالعجلاتالقيادةذاتالتراكتوراتومعظم.المعدات

منالحمولةنقليستطيعهيدروليكيبنظاممزودةالخلفية

لسحبالقوةلمنحهالخلفيةالعجلاتإلىالتراكتورمقدمة

خلفه.المربوطةالماكينة

وأالمربوطةوالمعداتالالاتيزود.المحركةالقدرةنظام

أماوظيفتها.لتأديةالمطلوبةبالقدرةالتراكتورعلىالمحمولة

فيالمربوطةبالالةالمحركةالقوةنظامبربطفتقومالقارنة

جامعتين،وصلتينمنالقارنةوتتكونالتراكتور.مؤخرة

بعضهيتداخلقضميبطرفيبأحدمتصلةواحدةكل

وأشمالأأويميئاالانحرافالتراكتورعلىيسهلكا،ببعض

يأذلكيسببأندون،المستويةغيرالأرضفوقالتحرك

التراكتورخلفالمربوطةالمعداتأوالالاتلتلكتوقف

وماكيناتالحصاداتنظامويقودعنها.التياروانقطاع

جمعوماكيناتالاغراضمتعددةوالماكيناتالقشربط

المائي.الرشومكائن،التربةتحتمنالبطاطس

واقعمنالتراكتورنوعيححدد.التراكتوراتأنواع

مزودأحدهما:رئيسييننوعينفيبهاينفردالتىقدرته

داخله،التراكتوريتحركبجنزير،مزودوالاخر،بعجلات

الزاحف.باسمالنوعهذاويعرف

التراكتوراتمعظمتشكل.العجلاتذاتالتراكتورات

المزارعونويستعمل.البلدانمعظمفيالمستعملةالزراعية

مختلفة،أعمالآتنجزلأنهاالأغراصمتعددةالتراكتورات

المزرعة،فيكثيرةأعحالأتنجزالأغراضمتعددةالتراكتورات

والحصاد.والتسميدوالزرع،كالحراثة
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اليسروعة،التراكوراتأحاضاتسمىالزاحفةالراكتورات

الاء.لأغراضرالزبةسقلفيوتستحدم

بعجلاتمزودالنوعوهذاوالحصاد.والحرثالزرعمثل

عجلتينأوال!مامفيوأحدةعجلةلهأنكما.عاليةخلفية

تفصلأماميتينعجلتينأوبعضهمامنقريبتينأماميتين

العجلتينبينأغاصلةاللمسافةمساويةمسافةبينهما

!مالتراكتورالمتباعدتانالعجلتانوتمكن.الخلفيتين

التراكتوراتتحونوقد.المحاصيلصفوفبينالتحرك

وأعجلاتلأربعتحريكبقوةمزودةالعجلاتذات

المحركةأغوةاذاتالتراكتوراتوزنويتراوح.عجلتين

أماكجم.009ز.أكجما)004دينلعجلتين

فيصلالأربكلجلاتالمحركةالقوةداتالتراكتورات

علىالطلبتزايدوقد.كجم.00027إلىوزنها

.المزارعحجمتزايدمعالكبيرةالتراكتورات

لانهائيتين.مجنزرتينعلىتسير.الزاحفةالتراكتورات

إحدىإبطاءأوإيقافطرلقعنوتحريكهاتوجيههاويتم

الثقيلة،للأعمالالزاحفةالتراكتوراتوتستخدم.ألمجنزرتين

وأالمنبسطةالأرضعلىالختلفةوللأعمالاللأرضولتنطف!

إلىالزأحفةالتراكتوراتأصغروزنويصل.الوعرةالأرض

إلىوزنهفيصلالتراكتوراتهذهأكبرأما.كجمأ)072

كجم.000.32منأكثر

مرةيلأولالتراكتوراتاستخدمت.تاريخيةنبذة

تلكوكانتعشر.أخاسعاالقرنمنالسبعينياتخلال

،كبيرةالسحبمحركاتسميتالتيالتراكتورات

لحسحببإمكانهاوكانبالبخار.وتسيرأرلغعجلاتوذات

عملية،غيركانتولكنهامحراثا،04علىيزيدما

بمحركاتمزودةأصغربتراكتوراتامعتبدلتماوصرعان

كانتالجديدةالماكيناتهذهولكن.داخلياحتراقذات

بأربعهيكلعلىمحمولةبالبارافينتعملبمحركاتمزودة

جزءالتصمبحالبارافينمحركاتصمصتثم.عجلات

بإنجازتقريبايقومالتراكتوروكانالتراكتور.بهيكلمتمملا

عليهيصعبمنخفضاكانولكمه،الحقليةالأعمالحميع

صممتوقد.الطويلةالمحاصيلحصادآلةسحب

القرنمنالعشرينياتفيالأغراضمتعددةاختراكتورات

العشرين.

وأطرأزلححوىتنتجالمبكرةالتصنيعشركاتلكنولم

تنتجأصبحتفقدالحديثةالشركاتأماواحد.حجم

الحدلمجةالتراكتوراتوتتميز.مختلفةوأنواعاأحجاما

مزودةالتراكتوراتومعظم.أغيادةاوسهولةوالقوةبالسرعة

قيادةبغرفةمزودمعظمهاأنكما.ليةومكالبنآليبمقود

نحوعلىصممتوقدبارد،وت!جيفتدفئةونظاممغلقة

ويجريالتراكتور.انقلابحالةفيأ!سائقايحمى

أنحاءجميعفيزراعيتراكتورمليون5.52نحواستخدام

أءأعاا

الزراعة.أيضا:انظر

وحود)مناطقالحجريالفحمان!:الطييعي.التراكم

الححركب(.المحم

يصيبمتدمرضالتراخوما،أيضاوتسمىالدراعوط

التراكو!ه.المتدثرةباسمتعرفبكتيرياوتسببه،العيون

فيولكنها،الصناعيةالبلدانفيالتراكوماوجودويندر

السببماتزالالحارةالمناطقفىالواقعةأخاميةاأ!بلدانا

الملتحمةعلىالتراكوماتؤثر.بالعمىالملإصابةاشئيسي

وتظهر(.العين)نافذةوالقرنية(والجفونالع!تمقلة)عشاء

.لسنواتالمرضيستمروقد،الملتحمةأضهاباأعراض

الملتحمة.التهابالظر:

الإصابةحالاتعنالإبلاغالأطباءعلىيجب

الناستحذيرويجريسربالانتشار.المرضلأنبالتراكوما

الاشتراكبعدمالمرضبهذاالموبوءةالمناطقفيالموجودين

النظيفة.غيربأيديهمأعينهملمسأوالفوطاستعمالفي

تتطلبوقد.الحيويةبالمضاداتالتراكوماشفاءويمكن

الجفنلإصلاحجراحيةعملياتإجراءالمزمنةالحالات

تبديله.أوالمصاب

عرباتمنطرازانالكهربائيةوالحا!لةالترام

العموموجهعلىتسييرهمايتم،المدنفيالركابنقل

وأ،فلزيةقضبانعلى،علويكهربائيخطمنبالكهرباء

الحمافلةأما.المدينةشوارعفىمثبتة،بالترامخاصةخطوط

توجيههايتمأنويمكن.وإطاراتعجلاتفلهاالكهربائية

.الأخرىالوقعرباتبهاتوجهالتيالطريقةلنفس

،الخيولتجرهاعرباتالأولعهدهافىالحافلاتوكانت

.الحجريالفحممناجمفيحديديةقضبانعلىفتجري
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الشوأرع،فيحديديةوصثضبانتممتأخروقتوفي

الحافلاتهذهجرتوقد.الناستنقلالعرباتوأخذت

مدينةفيالخيولعرباتالحممعليهايطلقكانالتى

التاسعالقرنمنالستينياتوفي،أمء28سنةنيويورك

فيأخرىوأنحاءبريطانيافيالترأماتامشخدمتعشر،

أوروبا.غرب

التراماتلتزويدجربتالتيالأخرىالطريقةأما

الكبلمنلها،نهايةلا)عقدة(أنشوطةكاشطفقد،بالقوة

وقد،الكهربائيبالترامثبتت،القضبانبينتجريالسلكي

عامفرانسيسكوسانفيبالدفعالتسييرنظاماستعمل

فيبخاريةآلةبقوةيتمالكبلتمريركانحيظ،ام871

الكبلعلىتعتمدالتيالعرباتزالتوما،خاصةغرفة

تعدلمأنهامع،العالمأقطاربعضوفي،هناكموجودة

منأخرىأنواعتحديثتموقد.البخاريةالالاتتستع!ل

تعملوآلاتداخلها،فيبخاريةالاتذات،الترأمات

التاسعالقرنوثمانينيات!مبعينياتخلالالمضغوطبالهواء

هذهتنجحفلم،مأمونةتكنلمأنهاغير،الميلاديعشر

عامظهرتوالتيالأولىالكهربائيةالتراماتأما.الترامات

يتمكانفقد.الأخرىهيناجحةتكنفلمام883

منزادت،كهربائيةبطارياتطريقعنبالكهرباءتزويدها

ساعاتبعدشحنإعادةتحتاجكانتكماكثيرا،وزنها

لمميرمدىمنخطيرةبصورةحدمماتشغيلها،منقليلة

.الترام

الضحندائمةخطوطذاتترأماتتجريبذلكبعدتم

دفنتإذاإلاجذا،خطرةكانتهذهأنغيربالكهرباء،

وباهظصعبشيءهذاأنشكولا.الويقسطحتحت

التكاليف.

اذالترامسبراغجيفرانكعرضأم888عاموفي

فيفرجينيالولايةالتابعةريتشموندفيالكهربائيالمقود

خطمنالكهرباءيستمدترامأولوكان.المتحدةالولايات

عمودمنيتكون(متحرك)حاملبوساطةمعلقكهربائى

استخدامجرىالحينذلكومنذ.الخطعلىتدوروبكرة

بصورةالكهربائيةوالحافلاتالتراماتمنالنموذجهذا

منالمعلقالسلكمنالكهربائيالتياريجريحيظ،عامة

والحافلاتالتراماتوتعتبر.المحركلتشغيلالحاملخلال

وفعالة،مأمونةالطريقةبهذهتشغيلهايتمالتيالكهربائية

كهربائى،بسلكمزودةمكانأيإلىتسافرأنوتستطجع

فيالمدنإلىالحاليالقرنأوائلفىاستعمالهاامتدوقد

-1)939الثانيةالعالميةالحربومنذ.العالمبقاعمعظم

عدةوفيالمتحدةالولاياتفىعنهاالتخليتمأم(!45

محركاتذاتحافلاتبهااستبدلتحيق،أوروبيةمدن

الحركة.علىقدرةوأكثرتكلفةأقلوهيبالديزلتعمل

إجراءعدىالرياضيبهيسشينجهازالتراميولدق

بهلوانيةبتمارينقيامهعندأعلىإلىوقفزارتفاعحركات

فيإماالجهاز،هذااستخدامالناسويستطيعالهواء.في

المنتظمة.المبارياتفيأوالترويحيةالالعاب

منيتكونمستطيلأومستديرإماالترامبولينوشكل

باطارويعلق،منسوجةأوصلبةمادةمنمصنوعفرش

ويجب.نوابففولاذيةأومطاطيةأربطةبومعاطةفولاذي

أجلمنباللبادمغطاةالنوابضأووالأربطةالإطاريكونأن

وتكونواحدمترارتفاعهابقوائمالترامبولينيزود.الحماية

والدوليةالوطنيةالمبارياتفيتستخدمالتيالترأمبولينات

م.15وطولم92.بعرضفرشولها،الشكلمستطيلة

خلالالإصاباتلتجنبالقواعدمنعدداتباعمنولابد

التدريباتيحضرأنالقوأعدهذهمن.الترامبوليناستخدام

وألا،الترامبوليناستعمالعندالأقلعلىواحدمراقب

باستخدامواحدلاعبمنلأكثرنفسهالوقتفييسمح

الجهاز.

برامجفيإلاالبهلوانيةالشقلبةتمنعأنينبغيكما

مدربولىالبرامجهذهعلىيشرفحيث،المباريات

الفينةبينالترامبولينيفحصأنينبغيكما.مؤهلون

غيرفيمغلقةحجرةفييبقىوأن،التلفخشيةوالأخرى

.الاستخدامأوقات

التيارسريانفيتتحكمدقيقةنبيطةالثراسستور

وكلوالحواسيبوالتلفازالراديوأجهزةفيالكهربائى

وتتفاوتتقريبا.الأخرىالإلكترونيةالمعدات

المليمترمنألفمنجزءبينالعرضفيالترانزستورات

سنتيمرات.وبضعة

إلكترونيةمكوناتمحلتماماالترانزستوراتحلت

والستينياتالخسمسينياتفي،المفرغةالصماماتتسمى

.امتيازاتبعدةعليهاتتفوقلأنها،العشرينالقرنمن

وأخفحجماأصغر،المثالسبيلعلى،فالترانزستورأت

التشغيلفيوأرخص،الإنتاجحيثمنتكلفةوأقلوزنا،

الصمامانظر:.المفرغةبالصماماتمقارنةاعتماديةوأكثر

.المفرغ

للرقائقالأساسيةالمكوناتهيوالترانزستورات

الحاسوبيةالبرامجتنفيذفيتستخدمنبائطوهي،الحاسوبية

الرقائقبعضوتحمل.الأخرىوالبياناتالبرامجوتخزين

ملايينالأصبعظفرحجمعنأحجامهالاتزيدالتي

.الترانزمعتورات

الترانزستوراتالكبيرةالمنفردةالترانزستوراتتسمى

هذهتستطع،الكبيرةأحجامهاوبسبب.ا!لتفردة

ترانزستوراتمعالجتهتستطعماأضعافمعالجةالوحدات
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تزويدالمتفردةالترانزمعتوراتالحشخداماتوتشم!!.اشقائق

موجاتولاعثات،الدقةأخةالباالصوتيةالمظممجاهير

"بالقدرة،الصغيرةالأجهزةومحركات،الخاصةالإذاعة

عبرالطاقةانسيابشىوالتحكموإشعالها،الأنواروإطفاء

الكهربائية.القدرةخطوط

الترانزستوراتتفعلماذا

وغلهتشت!ء-ا:أساسيتانوظيفتانللترانزمشورات

ال!ربائي.أ!تيارا()تقويةتضخيم-2،الكهربائيالتيار

كلتاأداءفيالدخلإشمارةتسمىضعيفةفولتيةوتتحكم

الوظيفتين.

فيسريعةوغلقفتحعملياتأضرانزمشوراتاتؤدي

تمثلالتيالكهربائيةالشحساتلمعالجة،الحواسيب

الترقيمنظامفيواحد،رصفرالرقمينشكلفيالمعلومات

ال!!ربائيةأخنسحناتاالترانزمشوراتتحركفبينما.الثنائي

،الحساباتالإأحضرونيةائرأ!داتنفذ،شحنةبعدشحنة

علىالصوروأحصلماتاوت!صنالمنطهت،مسائلوتح!!

المرتبطةالأخرىاالعملياتكلوتؤدي،المرقاب

الحماسوب(.يعمل)كيفالحاسوبانظر:.بالحوامميب

الراديوأجهزةم!صلاتأهمم!والترانز!ستورات

فموجات.الإشاراتتضخيمعلىقدرتهابسببوالتلفاز،

هوائيفيضعيفةتياراتتولدالهواءعبرتختقلالتيالبث

الإلكترونيةالدوائرترانز!حتوراتوتضحمالتلفاز.أوالراديو

فىبما-أخرىمكوناتتسشحدمبينما،الإشاراتهذه

الناتجةالقويةالتيارات-الإضافيةالترانز!متوراتذأسك

والصور.الأصواتلإنتاج

نزسدورلتراادموا

التيارفيالتحكمطرية!عنالترانزممتوراتتعمل

فينقاطاكوصلاتوهذه.مسوصلتيعبرا!هربائى

وتكونالمواد،مننوعانعندهايلتقي،الموصللثمبهبلورة

مختلفة.بوقمحورةوصلةكلجانبيحولالمناطق

بدرجةالكهربائيالتيار)تحمل(علتومادةالموصلوشبه

ليسولكن،والزجاجالخشبمثل،العوازلمنأفضل

هووالسليكون.والنحاسالفضةمثل،الموصلاتبمستوى

.الترانزمعتوراتفيامشخداماالموصلاتأشمباهأكثر

الموصلشبهعلىالفولتيةمنأدنىحدتطبيقمنولابد

مهمافولتيةأيتكفيبينما،كهربائيتيارأيسريانقبل

فيأما.أممهربائياالتيارسريانلتسبيب-صغيرةكانت

منتكونتيارسريانأجدءالمطلوبةالفوأضيةفإنالعوازل

التيار.سريانبدءقبلالمادةتحطمإلىتؤديبحيثالقوة

وفي.الكهربائيةالشحناتسريانهوالكهربائىوالتيار

ش!ولفيالكهربائيالتيارسريالموصلاتأشجاه

الصورةهذهفيصسيرا.حيراتشمعلوهياللتفردةالترانزستورات

.الترانرستورإلىا!لمايشير،حاسو!دائردحةأطو

غيرأعترونإالحروالإلكترون.فجواتأوحرةإلكترونات

موجبةفارغةمنطقةفهيالفجوةأما.أرزرةبابإح!ساممرتبط

.إلكترونعادةيشغلها،أسدرةامنأ!ربباأ!شحنةا

وأ،الشحنةسالبواحدأحصترونإيدورأ!درةاوفي

الإلكتروناتوتكون،الشحنةموجبةنواةحولأكثر،

(.الذرة)أجزاءالذرةانظر:.مداراتفيمنتظمة

المدأرفيإلكتروناتأربعةعادةالسليكونولذرة

عدديكونالنقيةالسليكونللورةفيولكن،الخارجي

ذلكويعودجدا.قليلاالفجواتوعددالحرةالإلكترونات

طاقةتمتصالإلكتروناتمنقليلةنسبةأنحقيقةإلى

،حرةإلكتروناتإلىوالتحول،المجاللتركتكفيهاحرارية

الفجواتالإلكتروناتوتشغل.وراءهافجواتتاركة

أخرىإلكتروناتتتركالوقتنفسفيول!ش،بسرعة

تها.مدارا

مادةذراتإحلالأي-الموصلشبهبلورةتحويرويغير

علىالبلورةقدرة-الموصلشبهذراتبعضمحلأخرى

)نوعالسالبالنوعبلورةوفي.الكهربائىالتيارتوصيل

علىمحتويةفولمسفورذراتتستبدل،نالسل!منس(

منقليلبعدد،الخارجيةمداراتهافيإلكتروناتحمسة

إلكترونعلىالفوسفورذرةوتشتمل.السليكونذرات

البلورةفإنولذا،الذرةبنواةلإحكاممرتبطغيرواحد

بلورةوفي.إضافيةحرةإلكتروناتعلىمحتويةتصبح

ذراتتستبدل،السليكونمنم()نوعالموجصالنوع

الخارجية،مداراتهافيإل!ضروناتثلاثةعلىمحتويةبورون

مالنوعبلورةفإنوبالتالي،السليكونذراتمنقليلبعدد

الموصل،شبهان!:.إضافيةفجواتعلىمحتويةتصبح

(.الصلابةحالة)مكوناتالإلكترونيات
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-أالترانزستوراتمنرئيسياننوعانهناك

التأثيرترانزستورات2-القطبالثنائيةالترانزستورات

علاتالمووأشباهالفلزيةالأكاسيدذاتالمجالي

القطبالثنائيةوالترانزستوراتالتمذافام(.)ترانزستورات

عندالطاقةتمتصولكنها،التمذافامترانزستوراتمنأسرع

ترانزستوراتالمتفردةالترانزستوراتومعظموغلقها.فتحها

مقارنةفصغيرةالتمذافامترانزستوراتأما.القطبثنائية

وغلقهافتحهاويستهلك،القطبالثنائيةبالترأنزستورات

تقريئاالشخصيةالحواسيبرقائقومعظم.أقلطاقة

التمذافام.ترانزستوراتتستخدم

البسيطالنوعيحتوي.القطبالثنائيةالترانزستورات

نوعمنرقيقةمنطقةعلىالقطبالثنائيةالترانزستوراتمن

منسميكتينمنطقتينبينمحشوة،موصلةشبهمادةمن

مثلا،مالنوعمنالوسطىالمنطقةكانتفإذا.المقابلالنوع

هذاويمسمىس،النوعمنالخارجيتانالمنطقتانتكون

المقابلمالتصميميسمىبينماس،سمباختصارالتصميم

والمنطقتانس،النوعمنالوسطىالمنطقةتكونوفيه،مس

إحدىتسمىالنوعينكلاوفي.مالنوعمنالخارجيتان

بينما،المجمعالأخرىوالمنطقةالبماعثالخارجيتينالمنطقتين

.القاعدةالوسطىالمنطقةتسمى

إحدىمنيتكونكهربائيطرفمنطقةبكلويتصل

طبقةومن،المتفردةالترانزستوراتفيرقيقسلكنهايتى

عندالدخلإشارةوتطبق.الرقائقترانزستوراتفيفلزية

شكلفيعالياكهربائياتيارايوصل.القطبثنائيلرمسترانزستور

سليكونفيلمجمعامنطقةإلىالباعثمنطقةمنإلكتروناتسريان

الباعثويستقبلحدا.رقيقةقاعدةطرفإلىصغيرتياريسريمحور.

عالية،موجبةالمجفمولتيةيستقبلبينماصفر،قدرهافولتيةعادة

تحملالتي،الإلكتروناتوتسري.منحفضةموجبةفولتيةوالقاعدة

بعصتزاحموهناك،الموجبةالقاعدةداخلإلىلسالبةشحنات

المجمع.إلىوم!هاماسبكهربائىبمحالمروراغيرها،الإلكترونات

918نزستورلتراا

الباعثمنويقفليغلقالذيالتيارويسري.القاعدةطرف

المجمع.إلى

تطبيقمنلابدالترأنزستورتشغيلقبل.الفولتيةتطبيق

مسالترانزستورولتشغيل.الكهربائيةأطرافهعلىمعينةفولتية

بينما،المجمععلىنسبياعاليةفولتيةتطقعاديةبطريقةس

القاعدةفولتيةكانتوإذأصفر.قدرهافولتيةالباعثيستقبل

فولتيةتلإيقويؤديمغلقا،يكونالترانزستورفإنأيضاصفرأ

الترانزستور.فتحإلىالقاعدةعلىصغيرةموجبة

حرةإلكتروناتتتحركالفولتياتتطبيقوعند

وتحدثالترانزستور.فىأخرىأماكنإليكثيرةوفجوات

الإلكتروناتتجذبالموجبةالفولتياتلانالتحركاتهذه

.الفجواتالسالبةالفولتياتتجذببينما

طرفلأننظرا.والقاعدةالمجمعفيالشحنةحركة

المطقةالفولتيةفإنالقاعدةطرقمنإيجابيةأكثرالمجمع

طرفنحوألمجمعفيالحرةالإلكتروناتتجذبالمجمععلى

فإنبالمجمعمقارنةأقلفولتيةذاتالقاعدةولان.المجمع

وهكذا.القاعدةطرفنحوتنجذبالقاعدةفجوات

-القاعدةوصلةفىوالفجواتالحرةالإلكتروناتتنعدم

الكهربائي.التيارسريانعدمإلىيؤديكا،المجمع

اتجاهفيالفجواتانسيابيؤدي،ذلكإلىوبالإضافة

مجالاوراءهاالفجواتهذهتخلفأنإلى،القاعدةطرف

القاعدةوصلةمنالقاعديالجانبعلىقوياسالباكهربائيا

القوةفيهاتؤثرالتيالمنطقةهوالكهربائيوالمجال.المجمع-

.مشحونجسمعلىالكهربائية

س(.م)سموصلوشبهفلزيأكسيدذومجاليتأثيرترانزستور

منطقتينبينإلكتروناتسريانشكلفيالكهربائيالتياريوصل

أكثرفولتيةالمصدريستقبلواللفرغ.المصدر:محورتينسليكونيتين

يستقبلأنيجبالتياريسريلكىولكن.المفرغفولتيةم!إيجابية

الفولتيةهذهوتجدب.موجبةفولتيةأيضاالبوابةيسمىآخرطرف

بذلكمكونةالبوابةمطقةتسمىمنطقةوعبرالأساسمنإلكترونات

التيار.لمروربالإلكتروناتعميةقاة

لسيابا7-بةلمواا

فلىلمصدر-طردإلكتروفيفلز.-المفرعطرف

فلر

-لألاجرجمبم7--لى-كاى-،

!اد،أ!الإكتيتن!كع!كافيلم-عبه!ب!لم!ءكا،ابمبمايرفي!:4كتي/---!ء

!!ئميص!قييملبئرز!!!--أسصبز!كابرقيكا!17كارربرحح،ءزر!كا3؟!!ولمتريركا؟؟-3قيثر4!يرويرلمترفيا!!ءإض،!

ح!!!م!دم!!طثانورعازل 3ح!كا--ص-كا!ه!/ه!ميكا!3-!/أكشيد

لم-الممخدرءا*لم!!!-!!-!السليكون

لآسأا-المفرغ

؟-!ب!ل!كو!برربم!كنئابهفوعم!حكلفيممهرركوعللليكوقي7

لا"سرلموع
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أكثرالقاعدةتكونعندما.الباعثفيالشحناتحركة

فىالحرةالإأعتروناتتنجذببالباعثمقارنةإيجابية

داخ!!إلىثم،أجاعثا-القاعدةوصلةنحوالباعث

فولتيةفيهات!صناكتىالترانزممتوراتفىولكن،القاعدة

عبرللإلكتروناتملحوفاسريانلايحدثصفراالباعث
فولت../4عنلاتقلفولتيةتطبيقحالةفىإلا،الوصلة

فولتيةتكونعندمامفتاخا.القطبالثنائيالترانزستور

فىفولت.لأ3وصفربين-أيجدامنخفضةالقاعدة

يذكرتيارأيلايسري-العاديةالسليكونيةالترانزستورات

فولتيةلأنوذلك،المجمعإلىالقاعدةأوالباعثمن

انجذابإلىتؤديبحيثالكفايةمنليستالقاعدية

مما،أغاعدةا-الباعثوصلةعبر،الباعثمنالإلكترونات

الترانزلمشور.غلقإلىبدورهيؤدي

عددسريانفولت.،6أإالقاعدةربفولتيةويسبب

ولأن.القاعدةإلىأجاعثامنالإلكتروناتمنكبير

القاعدةإلىيصلأتياالإلكترونفإنجدارقيقةالقاعدة

وبازدياد.المجمعالقاعدةوصلةمنجداقريبايكون

الإلكتروناتبعضيزاحمالقاعدةفيالإلكتروناتتركيز

منكبيرعددويخترت،القاعدةعبورفيغيرها

عندالسالبال!ربائىالمجالعبرالطريقالإلكترونات

يقاومالمجالهذاأنمنلالرغم،المجمع-القاعدةوصلة

عبرالإل!صروناتهدهقندفعوه!صذا.الإلكتروناتسريان

المجمع.-القاعدةوصلة

المجاورةالمجمعمنطقةإشالإل!صروناتوصولوبمجرد

تاركةالمجمعطر!إلىبسهوأسةتمر،القاعدةالمجمعلوصلة

الترانزستورداخ!!الإل!صروناتتسريوهكذاالترانزستور.

وتترك،القاعدةمنطهقةوعبرالباعثطرفمنابتداح!

معريانأقصىويحدث.المجمعطرفعبرالترانزستور

فولت..)7حوالىالقاعدةفولتيةبلوغعندللإلكترونات

الترانزمشوريبقىمضخما.القطبالثنائيالترانزسلور

قوةولكن،توصيلحالةفيالمضخموظيفةيؤديالذي

سريانإلىالإشارةقوةرفعويؤدي.تتفاوتالإشارة

بسرعةالقاعدةإلىالباعثفيالموجودةالحرةالإلكترونات

منأكبرعددوصولإلىبدورهيؤديمما،أعلى

منالتيارسريانيزدادوهكذا.المجمعإلىالإلكترونات

.الإشارةقوةازديادمع،المجمعإلىالباعث

ولذا،الإلكتروناتسرعةالإشارةقوةخفضويقلل

نقصانمعالمجمعإلىالباعثمنيسريالذيالتياريقل

ال!شارة.قوة

يسريالذيالضعيفالتياروانخفاضازديادويتناسب

التيارفإنولذا،الإشارةقوةتغيراتمعأيضا،،القاعدةإلى

التيارلهدامطابقةنسخةالمجمعإلىالباعثمنيسريالذي

الضعيفالتيارالترانزستوريضخموهكذا.القوةباستتناء

الضعيف.التيارلهذأومطابقبكثير،أقوىتياربإنتاج

الترانزستورسمبادئبنفسمسمالترانزستورويعمل

لفولتياتمعاكسةمسمالترانزستورفولتياتوأعن،سم

.سمسالترانزستور

الفلزيةالأكاسيدذاتالمجاليالتأثيرترانزستورات

أكثرالتمذافام(.)ترانزستوراتالموصلاتوأشباه

ترأنزممتورأتهيشيوعاالمجالىالتأثيرترانزستورات

ويعمل.الحاسوبيةالرقائقفىالمستخدمةالتمذافام

يجذبكهربائيمجالبتكوينالمجاليالتأثيرترانزستور

عنالإلكتروناتيبعدأو،البوابةمنطقةإلىالإأممترونات

منمناسبعددينجذبعندماالتيارويسري.أطمصقةا

البوابة.منطقةإلىأدأحصتروناتا

شمبهمنطبقاتثلاثالتمذافاموكترانزستورات

المصدرويصنع.المفرغوالبوابةومنطقةالممدر:الموصل

،منوعأوسنوعإما:الموصلشبهنوعنفسمنوالمفرغ

منوالمفرغالمصدربينتقعوالتي،أجوابةامنطقةتصنعبينما

المقابل.النوع

منطقةتصنعالتمذافامترانزستوراتأنواعأحدوفي

منوالمفرغالمصدريصنعبينما،منوع،سليكونمنالبوابة

المادةمنجزءاالبوابةمنطقةوتشكل.سنوع،سليكون

فيمغروسينوالمفرغالمصدرويكون،الرقائقفىالأساسية

مادةمنالجزءويسمي.البوابةمنطقةوبيسهما،المادةهذه

ويوصل.الاساسالبوابةمنطقةتحتيقعالذياشقيقة

وتوجد.والمفرغالمصدرمنكلإلىال!ربائيانالطرفان

وهو،السليكونأكسيدثانىمنطبقةالبوابةمنطقةفوق

طبقةوهو،ثالثطرفيوجدالمادةهذهوفوق.عازلةمادة

البوابة.تسمىفلزية

ويسري،البوابةعلىصغيرةفولتيةإشارةعادةوتطبق

.المفرغإلىالمصدرمنويفتحيغلقالذيالتيار

منإيجابيةأكثرالمفرغيكونالعاديالتشغيلوفي

.المفرغإلىالمصدرمنالتيارسريانإلىيؤديمماالمصدر،

البوابةكانتإذاماعلىالكهربائىالتيارسريانويعتمد

سالبة.أوموجبةفولتيةذات

تتنافرالبوابةعلىسالبةفولتيةتطبيقحالةففي

،الأساسإلىمتجهةالبوابةمنطقةفيالحرةالإلكترونات

فىلتسريمتاحةتكونلنالإلكتروناتهذهفإنولهذا

إلىالمصدرمنالتيارسريانتوقفإلىيؤديمماتيار،شكل

الت!ذافام.ترانزستورانغلاقوبالتالي،المفرغ

تنجذبموجبةلفولتيةالبوابةاستقبالحالةوفي

تكونإلىهذاويؤدي.البوابةمنطقةإلىالحرةالإلكترونات

أكسيدطبقةفىحرةإلكتروناتذاتمادةمنمتصلشريط



تطبيقحالةفيالتيارويسري.والمفرغالمصدربينالفلز،

.التمذافامترانزستورينفتحوبذلك،كافيةعاليةفولتية

منإفريقياجنوبفىالثانيةالمقاطعةكانتترافسفال

عامحتىأم019عاممنوالسكانالمساحةحيث

للبلاد،الشرقيالشمالأقصىفيالمقاطعةتقع.ام499

الكلمةمنترانسفالاسمجاءوقد.الجديمدارعبرهاويمر

وللمقاطعة)نهر(.وتعنيوفال)عبر(وتعنىترانساللاتينية

وسوازيلاندوموزمبيقوزمبابويبتسوانامعسياسيةحدود

وبريتوريا.2كم719.832نحومساحتهاتببئ.وناتال

الوقتفىإفريقياولجنوبللمقاطعةالإداريةالعاصمةهى

فيالصناعيةللأنشطةمركزاتعدالمقاطعةوهذه.نفسه

وفرينجنجوويتواترزراندبريتوريا،وتشكل.إفريقياجنوب

المقاطعةتتمتعالبلاد.فيالصناعيةالحضريةالمناطقأكبر

بالثرواتغنيةوأرضالجميلةالطبيعيةالمناظرمنبكثير

واللبوواوالكانجوينجازانكولوقبائلموطنوهى،المعدنية

بابوتاتسوانا.منوأجزاءوالكوانديبيلى

معظمهم،نسمة11)885و...سكانهاعدديببئ

أما.نسمةملايين6.4يمثلونالذينالأصليينالافارقةمن

مدنها،وأكبر.والآسيويينوالملونينالبيضفمنالبقية

وسويتو.وبريتورياجوهانسبرج

جزءاترانسفالووسطجنوبيعد.المظاهرالطبيعية

يترواحوالتيالعليا،الفلدالمسماةإفريقياجنوبهضبةمن

منهاالشرقوإلى.أم08،و.002.1مابينارتفاعها

وتفصل.م001.2إلىدراكنزبرججبالسلسلةترتفع

غاباتذاتمن!ةوتممي،سابينهرعلىكريكلونلثلالات

الشرقية.ترانسفالفيكثيفة

191ترانسفال

تمثالهويوجدإفريقيا.لجنوبورئيساأفريكانياقائذاكانكروجربول

.كروجرزدوربفى

تسودحيثالعليا،الفلدبينالعظمىالحافةمنطقة

تكسوهاالتيالسفلىالفلدوبينوالأشجار،الحشائمش

المدارية.السافانانباتات

ليمبوبونهرفيترانسفالفيالسطحيالريشمثل

بينويفصل،والشرقيةالشماليةالأجزاءفييجريالذي

وهو،فالن!فييتمثلكما.الأخرىوالمناطقالترانسفال

أورانج.لنوالرئيسيةالفروعأحد

شمتاء.جافوباردصيفاوممطردافئترانسفالمناخ

تهبطالحرارةدرجةلكنالشتاء،فيصافيةالسماءوتبدو

إلىفيصلالأمطارمعدلأما.الليلأثناءالصفرمادونإلى

الحافةومنطقة،الشرقيالجانبفىسنوياملم002

.بالجفافالغربويتميز،العظمى

النشاطومتنوعة،غنيةمقاطعةترانسفالالاقتصاد.

المزارعمنالعديدوجودفيذلكويتمثل،الزراعي

بجنىيقومونالحصادعمالإفريقيا.جنوبفيشعبىمشرو!الشاي

الشرقية.تراسسفالفيتزانينم!بالقر!مزرعةفيالشاي
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إفريقياجنو!إنتاح!همصحواليويمتلتراسمفال!ييزرعالرتقال

معظمه.يصدرالذيالزراعي

مثل:الزراعيةالمحصولاتمنالعديدوزراعة،الختلطة

السكروقصبالسودانىوالفولالشاميةوالذرةالفواكه

والقمح.الشمسودوار

منإفريقياجنوبثروةمعظمعلىالمقاطعةتحتوي

كما.الحجريوالفحموالنحاسواليورانيوموالماسالذهب

بريتوريافيتوجدإفريقياجنوبصناعاتمن%05أن

الأولى،بالدرجةصناعيةمقاطعةوهي.أخريينومدينتين

مدن،خمسفىمركزة،مصنع13لأ004نحونجدحيث

الملاب!ر،مثل:،المنتجاتمنالعديدبتصنيعوتقوم

،والمطاط،والورق،الكيميائيةوالمواد،والجلود،والأغذية

لصلب.وايدوالحد

منكبيرةشبكةوالزراعيالصناعيالنشاطينتخدم

الطرقمنكم4لأه002نحونجدحيث،البريةالطرق

وسطفيتمدوالتيالعاليةوالأكوامالحو.منتبدوكماجوهانسبرج

الده!.تعدي!عملياتمنمتراكمةفضلاتهىالصورة

إلىإضافةهذا.المعبدةوغيرالمعبدةوالفرديةالمزدوجة

مثل:الاتصالووسائلوالمطاراتالحديديةالخطوط

.والتلفازياللإذاجماوالبثالصحف

العصرمنذالمقاطعةفىالاستقراربدأ.تاريخيةنبذة

العصرانظر:.والسفلىالعلياالفلدمنكلفيالحديدي

جماعاتبعضاستقرتأم.ء.عاموفى.الحديدي

التاريخأما.لغةالتسوانا،السوتوبمانظر:والتسوانا.السوتو

وأتباعهمزيليكازيوصولمنذبدأفقدللمقاطعةالحديث

اجتاحعندما!شر،التاصئالقرنعشرينياتفىالإندبيلى

ثم.الغربإلىالشرقمنترانسفالوجنوبىأواسطمعظم

وتمكنوا،،ام836عاممنذللمنطقةالبيضوصولبدأ

مما،المنطقةعلىنفوذهمفرضمنبريتوريوسأندريزبقيادة

عامللبويرمستقلةجمهوريةلإعلانهابريطانياأضطر

تراجعإلىفيها،أدىالذهبأكتشافولكن،امء28

تمخضتالتيالبوير،حربوبدأتالتزامها،عنإنجلترا

أعلنام019عاموفى.للمقاطعةالذاتيالاستقلالعن

منه.جزءاترانسفالوأصبحتإفريقياجنوباتحادتكوين

أبريل27فيثلاثمقاطعاتإلىالمنطقةتقسيمتم

فىديمقراطيةانتخاباتأولأجريتعندماأي،ام499

جوتئباسمالمقاطعاتهذهتعرفإفريقيا.جنوب

الشمالية.والمقاطعةومبمالانجا

إفريقيا،جنوبجمهوريةفيإقليماكانثرائسكي

لا00020052سكانهوعدد،كم026.14مساحته

الكابإقليممنجزءفإنهالانأماأمتاتا.وعاصمته،نسمة

إبريل27فيتمالذيالإداريالتقسيمحمسبالشرقية

.أم499

فيارتفاعهايبلغمراعالأرضمعظم.والمناخالسطح

حيث،الإقليممناخفيالارتفاعويؤثر.م099.2الداخل

والمتوسطم152ينايرشهرفحرارة.عامةبالاعتداليتميز

الإقليم.أرجاءمعظمفيسم75للأمطارالسنوي

علىكاملااعتماداالإقليماقتصاداعتمدالاقتصاد.

ميزانيةأرباعثلاثةتغطيالتيإفريقيا،جنوبجمهورية

يأتيكانالإقليمدخلمن%07أنكما،الإقليمحكومة

زرع،ذلكإلىوإضافة.خارجهالعاملينأبنائهأجورمن

أراضيولكن،والبنوالشايالشاميةالذرةبعضالسكان

وانخفاضالتربةوتعريةالجائرالرعيعانتالإقليم

قليلوجودرغمضعيفةلاتزالفهي،الصناعةأما.الإنتاجية

.والنحاسالحجريالفحممن

البشمنلقبائلموطناالإقليمكان.تاريخيةنبذة

القرنفيالكوهساقبيلةفيهاستقرتوقد.والهوتنتوت

.الميلاديعشرالسادس
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معدبطريقتحيطالأكواخمنمجموعة.ترانسكيفىريفيةمنطقة

معيشتهم،فى،ترانسكيسكانمعظميعتمد.الناريةالدراجاتلسباق

المحاصيل.زراعةىلى

عندماام019عامإفريقياجنوبإلىالإقليمانضم

والهولنديين.الإنجليزضدالحربفيالكوهساقبيلةهزمت

إفريقيا.جنوبعناستقلالهالإقليمنال،ام769عاموفى

الحديثةالتطوراتوبعد.باستقلالهيعترفلمأحداأنإلا

صارت،العشرينالقرنتسعينياتفيإفريقيا،جنوبفي

الشرقية.الكابإقليممنجزءاالمنطقة

الحدودقربيقعرومانيا،فيجغرافىإتليمترائسلفائيا

سكانهومعظم2كما..!...نحومساحتهتبلغ.المجرية

.رومانيوننسمةالمليونونصفملايينسبعةعددهمالبالغ

المجريين،منفهمنسمةمليون51.نحووعددهمالبقيةأما

جبالوتفصلالمجر.فىعرقيةجماعةأكبريكونونوهم

بقيةعنالإقليمهذاالترانسلفانيةالألبوجبالكاربايثان

نيا.روما

والفحموالرصاصالحديدمنغنيةمواردولترانسلفانيا

الجبالوتغطي.والكبريتالطبيعىوالغازوالمنجنيزالحجري

سهولوتشكل،والبلوط)الزان(المرانأشجارالمحيطة

كما،والأغنامللماشيةجيدةمراعىالمرتفعةترانسلفانيا

والذرةالكبيرةالفاصوليامنكبيرةمحاصيلأوديتهاتنتج

فيمدينةوأكبر،والقمحوالأرزوالتبغوالبطاطاالبيضاء

نابوكا.كلوجهيالإقليم

احتلت.لسنواتترانسلفانياوالمجريونالرومانتنازع

كانتوقد.الميلاديالعاشرالقرنفيالإقليمهذاالمجر

الدولةمنجزءاأم961حتىأم526منذترانسلفانيا

منالمجريةالسيطرةتحتوقعتثم،العثمانية

منجزءاثانيةمرةأصبحتحيثام،ا-996867

أم(،9-18ا19)4الأولىالعالميةالحربوخلالالمجر.

بترانسلفانيا.وعدتأنبعدالحلفاءإلىرومانياانحازت

وفيرومانيا.منجزءاترانسلفانياأصبحتالحربوبعد

علىرومانياوإيطالياألمانياأجبرتام049سنةأغسطس

العالميةالحربوبعدالمجر.إلىترانسلفانياشمماليإعطاء

رومانياإلىترانسلفانيااعيدتام(9-45ا)939الثانية

السياسية.هوشهاوفقدت

تدورالتىللخرافةالرئيسيالموقعترانسلفانياوتعتبر

بنيتالذيدراكيولاالشهيرالدماءمصاصحول

ظالماأميراكانالذي،تيبسفلادشخصيةعلىشخصيته

والاشيافيعاش!والذيالميلاديعشرالخامسالقرنفي

منكثيرفيالقتلحكمنفذوقدترانسلفانيا.جنوبىفي

أضافومما.أجسامهمفىمسنونقضيببإنفاذأعدائه

المزارعينمنكثيراعتقادالألممطورةهذهإلىتفصيلات

وقدالدماء.مصاصيبفكرةالسابقةالعهودفيالرومانيين

المستوىعلىمشهورةالأسطورةجعلفىألممهمت

الإنجليزيالكاتبألفهادراكيولا،بعنوانروايةالعالمي

الشهيرالكتابهذاوأوحىام(.)798ستوكربرام

السينمائية.والأفلامالرواياتمنبكثير،المتداول

رومانيا.دراكيولابمأيضا:انظر

ض.الأرسطحمنالكثيرتغطيمهمةطبيعيةثروةالتريئ

مباشرا،مصدرابوصفهاالتربةعلىالأرضفيالحياةتعتمد

التربة،فىمتجذرةمثلافالنباتات.للطعاممباشرغيرأو

والحيوانات(،المغذية)الموادالمغذياتعلىمنهاوتحصل

منأو،النباتاتمنالمغذيةالموادعلىكذلكتحصل

فىمعينةميكروباتتسبب.النباتاتتأكلالتىالحيوانات

الموادإعادةعلىتساعدالتيالميتةالعضوياتتحللالتربة

الحيواناتمنالعديدفإنلذلكوبالإضافة.للتربةالمغذية

التربة.فيالحمايةيجد

والحيوانيةوالنباتيةالعضويةوالموادالمعادنالتربةتحوي

التربةمحتوياتوتتغيروالماء.الهواءوكذلكالأخرى

خواصمنهاولكل،التربةأنواعمنالعديدهناك.بانتظام

فيالتربةنوعويساعد.والتركيباللونذلكفىبماكيزة

وتتشكلبها.المحاصيلنموعلىالقدرةتحديدفيمامنطقة

حتىتصانأنيجبولذلكبسهولةوتدمرببطءالتربة

.الحياةدعمفيتستمرأنلهايمكن

للكتلالبوليبيدوناتمصطلحالتربةعلماءيستخدم

تكونأنويمكن.معينةجغرافيةمنطقةفيالتربةمنالختلفة
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لهبعضهاولكنحدود،وبلا،الحجومكبيرةال!صلهذه

ولبعض،فقطشاحدمربعمترقدرهاسطحيةمساحة

التربةومقطع.سمأ3عنيقلسمكالبوليبيدونات

التربة.تركيبعنللتعبيريستعملمصطلح

التربهتركيب

الترلةفيالعضويةوالجسيماتالمعادنتسمى

بينالفراغوالماءالهواءويشغل.التربةجسيمات

الفراغاتهذهفىوالحيواناتالنباتاتوتعيش،الجسيمات

الفراغاتحلالأيضاالنباتاتجذوروتنموالمسامية

المسامية.

أطغذية.ابالموادالحضراءالنباتاتالمعادنتمد.المعادن

والطينوالغرينالرملباسماالمعروفةالجسيماتوتش!شل

للتربة.المعدنيالمحتوىمعظم

ال!صارتزلمعادنجسيماتوالغرينوالرمال

والكاولينالإأجمتمنالأطيانتتكون.والفلسبارات

وتضي!.أخرىومعادد،والفيرمكيوليتوالمايكات

ومنهاللترلةالمغذيةالموادعديدةمعادنمنشحيحةكميات

ترباتسمىالتربومعظم.والبوتاسيوموالفولممفورالكالسيوم

.معادنجسيماتهامن8%0منأكثرلأنمعدنية

فيعضويةموادمنتتكون.الحيوانيةوالموادالنباتات

العضوياتمنالعديدويعيش.التحللمنمتفاوتةمراحل

أضباتاتاجذورالتربةعضوياتتحوي.التربةفيأيضا

والحشراتكالديدانالحيواناتوبعضوالميكروبات

والميكروباتوالفطرالبكتيرياوتفكك.الصغيرةوالثد!ات

منالعديدويساعد.الميتةوالحيواناتالنباتاتالأخرى

التجيمعلىوالمعادنالعضويةوالجسيماتالتربةعضويات

الجذوروتكسر.التربةمنكتلوتكوين)التقارب(

.الكبيرةالتربةكتلالطيعيةوالتجويةالحافرةوالحيوانات

التربة.فيالمغذيةالموادالمتحللةالعضويةالموادتطلق

معالعضويةالموادبعضتتحدذلكإلىوبالإضافة

الأخرىالمتحللةالموادوتشكل.المعدنيةالجسيمات

الدبالومعظم.الدبالتسمىعضويةتربةجسيمات

منكبيرةكميةويحم!!،غامقبنيلونذاأوأسوديكون

منفقط%أ2إلى6%منالعضويالجزءويشكلالماء.

ولالرغم.المعدنيةالتربةأنواعمعظمفيالجسيماتحجم

مقدرةمنكثيراتزيدالضئيلةالكميةهدهفإنذلكمن

تسمىالتيالترببعضوفي.النباتحياةلدعمالتربة

من%02منأكثرالعضوياتتمثلالعضويةالتربة

التربة.جسيمات

والعناصرالمعادنفيذيبالتربةإلىالماءيدخلالماء.

منايثرويتسربال!ربه.محلولويشكل،الغذائية

المسامية.الفراغاتفىبعضهيبقىولكنبعيداالمحلول

المغذيةالموادوبعضالماءعلىالخضراءالنباتاتتحصل

جذورها.خلالمنالتربةمحلولبامتصاص

عبريتسربالذيالماءمكانالهوأءيحلالهواء.

بطريقةالتربةعضوياتوتعيش.الكبيرةالمساميةالفراعات

متساويةكمياتعلىدائماتحتويالتيالتربةفيأفضل

والهوأء.الماءمنتقريبا

التربةتلكونكيف

البيئيةالقوىتحللحينالتشكلفيالتربةتبدأ

وأالأرضسطحعلىتقعوالتيالمماثلةوالموادالصخور،

ومع.الأمالمادةالناتجةالموادالتربةعلماءويسمى.ممهقريبا

ويصبح،العضويةالموادتتجمعالقرونمرعلىاشتربةتطور

المثالجتزيعوربما.فأقلأقلالأملمادتهاأضربةاتشابه

منطقةمنوالتربةالأمالمادةأخرىبيئيةوقوىالأنهاروا

ل!خرى.

تدمروربماباستمرار.والتدميرللتكوينالتربةتتعرض

التيالتربوالمياهالريحفيهاتتسببالتيالتعريةعمليات

بسرعة.السنينآلافتكوينهااستغرق

البيئيةالعواملتأثيرحسبالتربةتشكيليختلف

-2.الأمالمادةنوعا-:العواملهذهوتشمل.الختلفة

.والحيواناتالنباتات4-س!إلأرضمعالم3-.المناخ

الزمن.5-

نوعتحديدفيالأمالمادةتساعد.الأمالمادةأنواع

التجويةتسمىعمليةوتكسر.التربةفيالمعدنيةالجسيمات

التجوية:مننوعانوهناك.معدنيةجسيماتإلىالأمالمواد

الكيميائي.التفتت2-الطيعيالتفتتأ-

وقوىوالمطر،الجليدفيهيتسببالطبلعي.التفتت

صغيرةجسيماتإلىالصخرالعملياتهذهتفتت.أخرى

منوالغرينوينئالرمل،الأمالمادةتركيبنفسلها

الطيعي.التفتت

الصخورفىأساسيبشكليؤثر.الكيميائيالتفتت

البنيةتتكسرالتجويةمنالنوعهذاوفي.التجويةسهلة

فيمعينةمعادنالماءيذيبحينماللصخر،الكيميائية

الصخر.

تركيبهافيتختلفعناصرالكيميائيالتحللينتج

فيالموادهذهبعضوتذوب.الأمالمادةعنالكيميائى

مغذيةموادشكلفيوتصئجاهزة،التربةمحلول

وأطينيةجسيماتوتكونأخرىموادوتتحلل.للنبات

.جديدةمعادن

النباتاتنوععلىأيضاالأمللمادةالمعدنىالمحتوىيؤثر

بما،النباتاتتنموالمثالسبيلفعلىما.تربةفيتنموالتي



الجماعىالتأثيرعلىالترلةتكونيعتمدالتربةتتكونكيف

التربةتتكون.الوقت-4،العضويات3-

اصقرود.اعبرتتطورتمالعادية

لألأ9

.لألأ

999

لأ9

صورص!ه

تكسرحيربالتكونتبدأالتربة

التجمدوتأثيروالثلحالأمطمار

البهيئيةوالعواملوالد!ء

والموادالصخور،الأخرى

التيالناتجةالمادةتت!سسر.المشابهة

إلىوأكثرأكثرالأمالملادةتسمى

معدنية.حسيمات

عضويةمادة

علىتعيقالبسيطةالعف!ويات

)تتف!!ك(.تتحللالتيالصخور

أحماضاالأشنةنباتينتج

الصحور.تحللعلىتساعد

تتجفالعضوياتتموتوحيمما

الحسيماتبقالعضويةالمواد

المعدنية.

التربفيأفضلبشكل،والواديةالصحراويةذلكفي

الحديد.منكبيرةكميةتحويالتيالحمضية

الحيويةالنشاطاتفىالمناخيؤثر.المناختأتير

التجوية.ومعدلاتأنواعذلكفيبماالتربةفيوالكيميائية

منالسائدالنمطهوالمثالسبيلعلىالطبيعيفالتفتت

الحرارةدرجاتتشجعالبارد.الجافالمناخفيالتجوية

الكيميائى.والتفتتالتحللعلىوالرطوبةالمرتفعة

الأخرىالتربةنشاطاتمعظمفإنذلكإلىوبالإضافة

حتىأوالنشاطاتهذهوتهدأ.ورطبةدافئةظروفاتتطلب

المناخفيالتربةفإنولذلكالبارد.الطقسفيتتوقف

تلكعنتطوراوأقلضحالةأكثرتكونلأنتجنحالجاف

ورطبة.دافئةأقاليمفيالموجودة

فىأيضاالمعالمتلكتتحكمالأرفى.ل!ىتأثيرمعالم

الجاريةالمياهتعريفمثلاما.منطقةفيالمتكونهالتربةكمية

للتجوية.جديدةصخوراوتعرضالتربةالأرضعلى

591التربة

،المناخ2-،التربةمنهتكونتالذيالصحر-أهىعوامللعدة

التربةتتكونكيف!أدناهالألتمكالتبين،مستمرةعمليةو!يببطء

عضويئمادة

معدليةحسيات

عضويةومواد

تتكوننطاقاتالمسماةالطبقات

الطبقةتحوي.التربةتطورمغ

عضويةموادأالنطاقأوالعليا

كافيةلدرجةعميقةوتصمحأكثر

الطبقةأما.اضباتالذورلدعم

المادةفتشبه!النطاقأوالسفلى

.الأم

تدعيمتستيماللتطورةالتربة

وقلى.المزروعاتمنصحيغطاء

تسمىوسوطبقةأيضاتحوي

يحويالحطاقهذا.بالنطاق

منالصرفبمياةعسلتمعادن

التربة.سمطح

تلكمنأسرعبالتعريةتصابالمنحدراتتربةأنونلاحظ

قليلة.التكونفىفرصتهاوأنمنبسطةمناطقعلىالتي

أراضعلىالواقعةالتربةكتلكمتطورةليستفإنهاولذلك

منبسطة.

التربةعضوياتتساعد.والحيواناتالنباتاتتأثير

منأيضاوتحميهاالتطورعلىالتربةالعضويةوالمواد

والحيواناتالنباتاتوتحللموتيضيفكما.التعرية

التربةالعضويةالموادهذهوتساعد.للتربةعفمويةمواد

الغطاءذاتالتربةتتآكلولا.جديدةعفموياتدعمعلى

العضويةالموادمنكبيرةكميةعلىتحتويوالتي،النباتى

بسهولة.

بكثافةالتربةلعملياتالمعرضةالتربةتكون.الزمنتأثير

التربةتكونبينماالتطور،وجيدةعميقة،طويلةولمدة

فترةالعملياتهذهمثلمنحرمتالتيأو-التآكلسريعة

تطورا.أقل-الزمنمنطويلة

عصويةمادة

معد!ةحسيمات

عضويةومواد

مأمادة

--!-ح!
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التربة691

التربةخواص

أجزائهافىالتربةتشكلومعدلطريقةتختلف

نطقتسمىطبقاتتكودالتربةفإنلذلكونتيجة.الختلفة

تشابهوقد،رقيقةأوسميكةالتربةنطقتكونوقد.التربة

بهبالحدودتميزأرويم!.المحيطةالنطقتخالفأو

الملاحظة.صعبةتكونأحياناولكنهاالطبقات

وأالنطاقانمنها.رئيسيةنطقثلاثةالتربمعظمتحوي

قمةباسمأيضاأالمطاقويعرف.التكوينجيداوهما،ب

السفليالنطاقفهوأثالثاالنطاقأما.الفوقيةالتربةأوالتربة

منللقليلمعرضوهو.التحتيةالتربةأو!المسمى

ويصف.الأمالمادةتر!سيبتركيبهويماثل.التجويةعمليات

ويشمل.بةإانطقخواصخلالمنالترب،التربةعلماء

!يبالتر-4أجنيةا3-النمسيج2-اللون-أهذا

الكيميافط.

الأحمرواالأصفرب!تأ!انهاأفيالتربةتتراوح.اللون

فىالتربةعلماءالتربةلورويساعد.والاسودالغامقوالبني

فيالعناصروبعضالعضويةوالموادوالماءالهواءكميةتقدير

مركباتوجودعلىمثلاالأحمراللونيدلفقد.التربة

التربة.فيالحديد

المعدنية.التربةجسيماتحجماعلىيعتمد.النسيج

نأللمرءويمكن.الرمالجسيماتهيالجسيماتوأكبر

الغرينوجسيمات.المفردةالرملحبيباتويحسيرى

أ!هيناحسيماتأما،كافبشكلترىيجعلهالحدكبيرة

إلىالترباشتربةعلماءويقسها.مجهريحجمذاتفهي

والطينأ!ري!وااشم!!كمياتأساسعلىنسيجيةفئات

تصنفوالتيللتربةالمعدنيةفالأحزاء.التربةفيالموجودة

طينا%27إلى7%علىتحتصيالرملىالطفالاسمتحت

منأكثرتكونالغرينيالطينوفىرملا.%ء2منوأقل

من%04منوأكثرالطينمنالمعدنيةالجسيماتمن04%

الغرين.

التربة.منالماءصرفكيفيةتحديدفيالنسيجويساعد

الط!ت.منأكثربالصرفيس!حفالرمل

منكتلاتش!ول،التربةجسيماتتتجمعحيمما.البنية

أقطارهاتتراوحأ!فلات11ومعظم.طفلاتتسمىالتربة

بنيةوترتيبهاش!طهاويحدد.سم1وه5.1منأقلبين

بعضهالتلاصقالترلةوجسيماتالطفلاتوقابلية.التربة

المتانة.يسمىشكلهاوتحديدبعضمع

نأإلاالبنياتمنأكثرأونوعينالتربمعظموتحوي

التربهذهبعضوفي.محددةبنياتلهاليسالترببعض

تربفيأمامحدد،ترتيبأوش!سلللطفلاتيحونلا

صلا.تتجمبنلاالجسيماتفإنأخرى

طبقيةا-التربةبنياتمنرئيسةأنواعثلاثةوهناك

والطفلات.الشكلكتلية3-الشكلمنشورية2-أحتمكلا

يأفيموجودةأفقيةأطباقوذاترقيقةالشكلطبقية

تحتيةتربةبنياتهىأصشكلامنشوريةوالطفلات.نطالى

كالكتلفتبدوالشكلىكتليةالطفلاتأما.الشكلعمودية

الطفلاتوتوجد.منحنيةأومنبسطةجوانبذاتوهي

فيعادة،المسطحةالجوانبذات،الكبيرةالشكلكتلية

المتكورةالصغيرةالشكلكتليةالطفلاتأما.التحتيةالتربة

أكترعضويةموادتحويوهي.الفوقيةالتربةمعظمفتكون

.الكبيرةالطفلاتمنأفضلمغذيةوموادوماء

وأ،حمضيةالتربةتكونأنيمكن.الكيميائيةالظروف

التربةفىوالقلويالحمضكميةوتؤثر.متعادلةأو،قلوية

وقدفيها.تجريالتىوالكيميائيةالحيويةالعملياتعلى

منالعديدالعاليةالقلويةأوالحمضيةذاتالتربتؤدي

الحيويةالعملياتمعظمالمتعادلةالتربوتدع!ا.أ!نباتاتا

تحصلخلالهامنالتيالعملياتذلكفىبماال!جميائية،

هذهوتسمى.المغذيةالموادمنالعديدعلىالنباتات

الموادمنالعديديذوبالكاتيوني.التبادلالعمليات

مكونةالتربةمحلولفىالأخرىوالعناصرالمغذية

ويجذب.كاتيوناتتسمىالشحنةموجبةجسيمات

نأمنويمنعانها،الشحنةسالبةالكاتيوناتوالدبالالطين

مياهبوساطةالفوقيةالتربةمنبعيدا()تغسلتصفى

كاتيوناتالتربةفىتحبقىالذيالمحلولويحوي.الصرف

والدبال(.الطينفىالتيأنحدأئيةا)ال!صاتيولات.أخرى

التيوتلكوالدبالالطينفىالغذائيةأس!!اتيوناتاوتتبادل

التىالغذائيةغيرالكاتيوناتمعالأماكنالتربةمحلولفى

الغذاء.امتصاصالجذورتستطيعوبهذاالجذور.في

التربةتصنفكيف

وضعتفقد.التربةتصنيفعلىدولىإجماعيوجدلا

فيلاختلافاتتبعابهاالخاصةالتصنيفنظمالبلدانمعظم

للأمالتابعة،والزراعةالأغذيةمنظمةووضعت.تربتها

بصفةالفاو،نظاموتستخدمتصنيفيا.نظاما)الفاو(المتحدة

تصنيفها.نظمبعدتطورلمالتيالناميةالدول،عامة

فيروسيافىالتربةلتصنيفالأولىالمحاولةوكانت

علىالتقسيمهذااعتمدوقدعشر.التاسعالقرنثمانيميات

.المناخكبير،بشكل،يحددهالتربةنوعبأنالاعتقاد

النمودجي،بالتصنيفالتصنيفمنالنوعهذايعرف

العشرين.القرنمنالأولىعاماالخمسينخلالتطوروقد

كثيرةأخرىعواملأنيعتقداليومالعلماءبعضولكن

إلىهذاوأدىواختلافاتها.التربةتكوينعنمسؤولةتكون

تبنىتعريفيةتصنيفاتالنموذجيبالتصنيفيستبدلأن



791التربنتينة

التربتجمعالتعريفيالتصنيفوفي.التربةوصفعلى

تشكيلها.طريقةوصفبدونكبيرمعالحدالمتشابهة

التربةصيانة

المراعيأرأضيوترب،الزراعيةالأرضتربتسهم

مناطقتوفيروفىالمنتجاتمنالعديدتوفيرفيوالغابات

علىالتربةحماةويعملصيانتها.ينبغيولذلك،الترويح

للتربة.الرشيدالاستعمالمنالتأكد

الحفاظالزرأعيةللأراضيالرشيدالاستعماليستلزم

فيالعضويةوالموأدالغذائيةالعناصرمنعالمستوىعلى

للتربةعضويةموادالمزارعونويضيف.المزروعةالتربة

ويضيفونالخضراء.النباتاتبعضتحتالأرضبحرث

ليعوضواألمحاصيلويديرون)سماذا(مخصباتأيضا

إلىوبالإضافة.الناميةالنباتاتأزالتهاالتىالغذائيةالعناصر

تمئبطرقويزرعونهاحقولهميحرثونالمزارينفإنذلك

التعرية.

جائرةبصورةاستخدمتالتيالمرأعيأراضيتعاني

،النباتاتكميةالرعيفىالإفرأطيقللحيث،التعريةأيضا

بسهولةبالتعريةالتربةوتصاب.التربةفيالعضويةوالمواد

مكانها.فيلتثبيتهاقليلةنباتيةجذوروجودحالفى

الزمنيةالفترةبتحديدالمراعىأراضيالفلاحونويصون

.واحدةمنطقةفيالمواشىفيهاترعىالتي

وفى.التعريةمنأيضاالغاباتأرا!يتصانأنيجب

وأجزاءمستعملةغيرأفرعاالأشجارقاطعويتركالحالاتبعض

!صيئموادلتضيفالغابةأرضعلىالأشجارمنأخرى

الأشسجارمنمجموعاتتطويرعلىيعملونأنهمكما.للتربة

بتثبيتهاالتربةصيانةعلىجذورهاتعملالتيوالصحيةالكبيرة

المواردانظر:والماء.الريحتسببهاالتيالتعريةضدأماكنهافى

الطبيعية.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الريالحدائقتسميقعلم،الزراعيالاقتصاد

الزراعةالدائمالجليدالطفاليةالمرلة

السمادالدلالالفوقيةالتربة

الطهينالأرضدودةالمياهتصريف

الغردنالطفالىالراسمبالتعرية

القلويالرملالبيئىالتلوث

أرمديةالتربةبينوممطتركيبهاتربةالطفاليةالدر؟

والطينالرملمنخليطمنأساساوتتكون،والطينية

وتتسم،للزرأعةالتربةأنواعأجودمنوهي.والغرين

أما.اللزوجةوبعضالملممم!وبنعومةفيها،العملبسهولة

بينالتربةوتسمى.واللزوجةالنعومةشديدفهو،الطين

الطينية،الطفاليةالتربةتركيبهافيوالطينيةالطفاليةالتربة

الطفاليةالتربةوالطفاليةالرمليةبينالتربةتسمىبينما

علىتحتويتربةفهيالغرينيةالطفاليةالتربةأما.الرملية

الغرين.منعاليةنسبة

التربة.،الرمل؟الدبالبمالطين:أيضاانظر

وقمتها.الأعلىجزؤهاأوال!ربهسطحالفوقيةالتربئ

التربةبنيةوتساعد.سم2وء01بينعادةعمقهاويترأوح

وتعرف.النباتاتجذورنموعلىوتماسكهاومتانتهاالفوقية

وهو.الدبالباسمغنيةالتربةتجعلالتيالعفمويةالمادة

النباتاتمثلالختلفةللنباتاتمهماغذائيامصدرايشكل

التربةوتحتوي.الدبالانظر:.والأعشابللحبوبالمنتجة

.النباتاتلنمواللازمةالبكتيرياعلىأيضاالفوقية

للزراعة،لازمةالخصبةالفوقيةالتربةلأنونظرا

فإنها،الحدائقوزراعةالطيعيةالمناظروهندسةولتجميل

هذهتشكيلويستغرق.الطبيعيةالمصادرأهممنتعد

المحافظةفإنالسببولهذا.السنينمئاتالفوقيةالتربة

المحافظةقائمةفيالصدارةموقعيحتلالفوقيةالتربةعلى

.التربعلى

.المرج،المحافظةأيضا:انظر

وأخاديدمنحدرةتلالذاتمناطقالمتحاتةالتربة

تنتج.المياهبفعلالتعريةمنأسالمماتكونتعميقة

مناطقفيالتعريةعوأملمعظمالنطاقالمحدودةالفيضانات

منالناتجةالتعريةبفعلىأيضاالمتحاتةالتربةوتتكون،واسعة

علىالمنهمرةالامطارمياهقطراتومنالصمغيرةالمياهقنوات

.الجبالسفوخ

في-الأديم-الأساسصخريتكونعدةحالاتفى

قوية،غيرولكنهاسميكة!خريةطبقاتمنالمتحاتةالتربة

وأوالتكوينالبنيةضعيفةالأراضيهذهفيالتربةوتكون

لرعيعامةالأراضيهذهتستخدمولذلكتماما.منعدمة

طبيعية.مناظرأوالبريةللحياةوموطناالماشية

جافشبهأوجافمناخوفيطبيعياالتربةهذهتتكون

عنالناتجةالنطاقالمحدودةالفيضاناتتكثرحيث

الرديئةللزراعةنتيجةأيضاتتكونوقد،الرعديةالعواصف

.أخرىبطرقزراعيةمحاصيلإتلافنتيجةأو

اسمعديهاوأطدق.أستراليافيتنموشجرةالتريئتيئة

والتيلحائهافيتوجدالتيالصمغيةالمادةبسببالتربنتينة

لاتعطيولكنها،التجاريةالتربنتينيةالردغةمادةتشبه

الشجرةهذهوتنمو.الصناعةفىتستخدمالتىالتربنتينة

المقاومةشديدوخشبها،م5و.04بينشراوحارتفاعإلى

وغيرالمالحةالمياهفيدعاماتوتستخدم،الابيضللنمل

الثقيلة.والبناءالتشييدمرافقمنذلك
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الأورولا.الأطلسىااحماح!امياهليكعيت!اللفلطحةالتربوتسمكة

احال!ي!صرتسهت:عدماحسمها،م!واحدحاررلىعيادلها

أصسفلى.االاحيةلمىالعيم!!م!الخالي

الأسماكامننواكتربوتسمكسمك.التريوى،

الأطلسيالساحلامتدادعلىتعيشالتيالكبيرةالمفلطحة

منالأسماكهذهوتبدو.المتوسطأجحراوفيلأوروبا

إلىتنموأنالنادرومن.كالطبقمستديرةوكأنهاالجنب

بين8ماالعادةفيوتزنسم،06عنيزيدطول

أحيانايصطادونالمححيادينبعضأنإلا،ألمجم4و

كجم.75علىوزنهايزيدأسماكا

علىزعنفةولهاوعريضةمفلطحةالتربوتوسم!صة

صملمةعقدبهاتوجدكما،والأسفلالأعلىجانبيها

فىالعيم!!وحطتاأطود،االبنىالأعلىجانبهاتغطيمستديرة

ملالينعشرةنحوالترلوتسمكةوتضعالأيسر.الجانب

التيالسمكةأنحينفيس!إلبحر،علىتطفوبيضة

.هناكتعيم!حيثالقاعإلىتنزلالبيضتفقس

الأسماكمنفهو؟تجاريةقيمةاكتربوتولسمك

المرقطالأمصيكىوالتربوت.الناسبعضلدىالمفضلة

أصكنهامفلطحةأسماكأيضاالرأسالقرنىوالتربوت

محتلفة.فصيلةإلىتنتمي

كبير،صيدسمكالتربونسمك.سمكالتردون،

المنطقةفيالأطلسيالمحيطفيويعيم!،الرنجةسمكيشبه

المتحدةبالولاياتنيويوركقربآيلندلوجمنالممتدة

فييعي!كما.ا!كسيكبخليجالبرازيلإلىالأمريكية

بكثرةالتربونأسماكوتوجد.الغربيةالهندجزرمياه

المحيطعلىالمتحدةللولاياتالجنوبيالساحلمنبالقرب

واخبرتغالأسبانيانخحواطئعلىأيضاتوجدكماالأطلسي

واللازور.

نأويمكن،م5.2إلىطولهيصلحتىالتربونسمكيممو

للأكل.محبذوغيرخشنولحمه.كجم09وزنهيبلغ

الساحلفىالتربونسمكصيدعملياتمعظموتتم

المياهإلىالترلونسمكيدخل.الأطلسيللمحيطالحموبي

الماء،خارجمندفعاينسابوهومشاهدتهويم!شأ!ذبةا

بعضوفيالماء،فيسقوطهأثناءفقاعاتعمهوتشح

أداء.اخارجيقفزقدالأحيانا

المسلمالفردتنشئةلهيقصدتعبيرالإسلاميةالدردية

الجانبفيهايراعىمتكاملةتمشئة،والمجتفالإسلامي

وهي،الشاملةالإسلاميةةالنف!إضوءشي،والماديالروحي

تحقيقفىنجاحهومدى،مشاكلهلحلوإعدادهبالفردتعنى

فيهانئةحياةلهتضمنالتىوالممكنةالمشروعةرغماته

والاخرة.أ!دنياا

ظهوربعدالأولىالفترةفيالإسلاميةاكتربيةنرتتر

الرسولظلفقد.والأخلاقيةالدينيةالناحيةعلىالإملام

صكن

علىاتباعهيربيأضبويةاالهجرةقبلالم!صةأعترةاشءب

العقديالجانبوظل.الإسلامبهاأتىالتيالجديدةأغيكلاا

بجانببعدفيمااعتنىأنبعدحتىأ،هماهووالأخلاقي

.والمهاراتالمعارف

الاهتمامزادالإسلاميةالحضمارةازدهارفترةوفي

فيالعطميةالحركةونشطت،والمهاراتالمعرفةبجانب

وانفتحت،والترجمةالتألي!حركةوازدهرت،التربية

التراثعلىألمحايدالمعرفيجانبهافيالإسلاميةالتربية

العالمي.العلمي

وخبتالمتأخرةالعصورفيالإسلاميةالدولةضعفت

،الأخرىالحياةتنظيماتفيالإسلاميةالعقيدةروح

الحياةوتدهورت،التربيةفىالعلميةالحركةفتوقفت

العالمتعرضحتى،مختلفةجوانبفيالإسلامية

تامافصلافصلالذيالغربيالامحتعمارلموجةالإسلامي

العباداتنظامعداماالحياةوتنظيماتالأمةعقيدةبين

لفلسفتهوفقامدنياتعليماوأوجد،الشخصيةوالأحوال

منتنبثقأخرىمدنيةحيويةتنظيماتأوجدكماهو،

والحياةالدينبينيفصلالذيالماديالفلسفيالأساس

فعلالذيالوقتوفيتوجيهها.عنالدينويبعد،العامة

عنوفصلهالدينروحلإخمادذلككلالمستعمرفيه

الإسلاميةالتربيةإبقاءعلىحرص،الإسلاميةالأمةجسد

تدرسالمدرلممة،جدولفىمحددةدراسيةماددشكلفي

فىالسلوكياتوبينبينهاويفصلفقط،الدينأصولفيها

الختلفة.العامةالحياةمجالات

التيتلكسواءالمسلمةالمجتمعاتلعضحاولتولقد

التربيةتعيدأنأصلاتستعمرلمالتيتلكأوامستقلت
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النظامهيأنهاأساسعلىالطبيعىوضعهاإلىالإسلامية

تنشئةوهي،الإسلاميةالعقيدةروحعنيعبرالذيالتربوي

تبلورالتطورهذاوبسبب.المسلموالمجتمعالمسلمالفرد

عنتنبثقالتيالتربيةباعتبارهاالإسلاميةللتربيةأوسعمعنى

تعدوالتي،البشريةوللنفسللحياةالإسلاميالتصور

التربيةتهتمفلم.والاخرةالدنيافيلحياتهالإنسان

وطاقاتهالمسلمللإنسانالماديالكيانببناءالإسلامية

شمخصيتهبجوانبكذلكاهتمتوإنمافقط،العقلية

الإلمملاميةالتربيةتعدفلم.الروحيةوبإمكاناتهالأخرى

الإسلاميةالأصولتدرسالمدرسةجدولفيمادةمجرد

يمكنالذيالتربويالنشاطكلتعنيأصبحتوإنمانظريا،

فباتت.حيويبشكلالمجتمإلمسلمفيفعلايحدثأن

والحفظالتنميةعملياتبكلتتصلالإسلاميةالتربية

وتعليموالتقويموالإصلاحوالتوجيهوالإرشادوالتنشئة

العصريةالمهاراتعلىوالتدريبوالدينيةالعلميةالحقائق

نقلعملياتبكلوثيقةصلةلهاصارتكما.الختلفة

التوازنوبذلك.وتطويرهالمحايدوالتقنيالعلمىالتراث

لأصولانتمائهافىالإسلاميةالتربيةأصالةبينالمطلوب

المسلمالإنسانبناءفيوظيفتهاوأداءالإسلاميةالعقيدة

وجوبوبينالعقيدةمندعائمعلى،المسلموالمجتمع

التراثعلىالعلميجانبهافىالإسلاميةالتربيةانفتاح

.الماديالتطورتواكبحتىالمحايدالعالميوالتقنيالعلمي

عرفتالإسلاميةللتربيةالواسعالمفهومهذانطاقوفي

منمتكاملإنسانتنشئةبأنهاالمعاصرةالإسلاميةالتربية

والأخلاقيةوألاعتقاديةوالروحيةوالعقليةالصحيةالناحية

.الإسلامبهاجاءالتيالعامةالمبادئضوءفي،والإبداعية

التربيةمصدراهماالمطهرةالنبويةوالسنةالكريموالقرآن

والتربية.والتطيقيالفلسفيإطارهافىالإسلامية

العلميالمجالفيالإنسانىالتراثعلىمنفتحةالإسلامية

وردالذيالنظريبالإطاروملتزمةالمحايدوالتقنيالبحثي

بقضايايتعلقفيماالمطوةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفي

والكون،الإنسانومفهوم،والعبوديةالألوهيةمثلأساسية

.والاخلاقوالمعرفة

والروحيالماديبشقيهاللحياةالإسلاميوالتصور

بالكيانيهتمإذبمالإسلاميةالتربيةبرنامجعلىينسحب

مشاكلهلحلوإعداده،الماديالكيانبجانبللفردالروحي

والاخرة.الدنيافيحياتهبمتطلباتوللوفاء،والروحيةالمادية

علياسلطةليسالإنسانأنفترىالإسلاميةالنظرةأما

ومستقبلاروحياكيانالهوأن،عبداللههووإنماالحياةفي

وأنوأخلاقيا،مادياالأرضعمارةهيمهمتهوأنخالدا،

منهىإنماالحياةتنظجمفىالكليةوالتوجيهاتالأخلاق

مكرممخلوقالإنسانوأن،الإنسانيصنعهاولااللهعند

أما.للهالعبوديةإطارفيالأساسيةالحرياتمنقدرله

ماديابمجانبينللمعرفةأنفيقررللمعرفةالإلمملامىالتصور

صدقمنللتحققمختلفةوسائلهناكوأن،ماديوغير

وهناك،الإسلامفيبهامعترفالماديةفالمعرفة.المعرفةهذه

العل!،المنهجعبرفيهاوالتحقيقوتنميتهابهاللأخذدعوة

غيرالمعرفةأما.والتجربةالحواساستخدامعلىيقومالذي

فهيالكريمالقرآنبهاجاءالتيوالمعتقداتكالقيمالمادية

صدقها.منللتأكدفيهاالعقلإعمالويمكن،صادقة

التساؤلاتعنتجيبكثيرةاياتالكريمالقرآنوفي

نعلم؟ولماذا؟نعلممن:مثلالتربويةالنظريةفيالأساسية

الإجاباتوترتبط؟نعلمومتى؟نعلموكيف؟نعلموماذا

الإسلامبتمعوروثيقاارتباطاالأساسيةالأسئلةهذهمثلعن

بوصفهالكونإعمارفيودورهوللإنسانوللحياةللكون

.الأرضفيمستخلفا

الدولفيوالتعليمالتربيةبموالتعليمالتربيةأيضا:انظر

العربية.الدولفيالتعليمبمالإسلامية

الأدعابالطلابتعدمالتيالمادةالبدئيةالتربية

البدنيةالتربيةوتدرس.الأخرىالبدنيةوالأنشطةالرياضية

أنهاكما.كثيرةدولفيوالثانويةالابتدائيةالمدارسفي

منكثيرفىوتوجد.الكلياتمنمناهكلددفيتوجد

التربيةمجالفيتمنحدبلوماتأو،جامعيةدرجاتالدول

فىللغايةمهماعنصراأيضاالبدنيةالتربيةوتعد.البدنية

الجيش.تدريب

وتشمل،ومختلفةواسعةأنشطةالبدنيةالتربيةتتضمن

الجريمثلالحركةفىالأساسيةوالمهارات،الأوليةالألعاب

العضلاتوحركةالبدنيةاللياقةلتحسينوالتمارينوالقفز،

الترويحيةوالنشاطاتالجماعيةوالألعابالجسموأوضاع

وتمارين،الإبداعيةوالحركاتالسباحةمثلالقوىوألعاب

أنواعوكلها)الجمباز(.العضلاتوترويضالأجسامتقوية

مقرراتوتساعد.دراسيةكوحدةالبدنيةالتربيةمنمهمة

أيضاالطلبةوشعلم.البدنيةاللياقةبناءعلىالبدنيةالتربية

الشاف.البدنيالنشاطمنالجسميتحملهأنيمكنمامقدار

الابتدائيةالمدرسةفيالبدنيةالتربيةمقرراتوتركز

أيضاوتشمل.الأساسيةالجسمحركاتوفهمتطويرعلى

منبدلأ،والتعاونالمشاركةعلىتركز،أوليةألعابا

والتمريناتالرقصأنشطةالغربفىتشملكما.المنافسة

الصفوففيتدرسوربما،الموسيقىبمصاحبةتمارسالتي

البسيطةالمنافسةرياضة،الابتدائيةالمرحلةمنالمتقدمة

الأسسالبدنيةالتربيةمدرسوويضع.والتمريناتالألعاب

تستمر.والصحةالبدنيةاللياقةإلىتؤديالتيللتمرينات

لتكون،الثانويةبرامإلمدرسةفيالأنشطةهذهوتتوسع
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والرياضيةالترويحيةالأنشطةعليهاتقومالتيالأسر

الريشةتنسر،القوىوألعاب،بالسهامكالرماية،المستمرة

والجولف،تأ!دراباوركو!،والكريكيت"،"البادمنتون

المضربوكرة،أصسباحةوا،القدموكرة،الرجبيوكرة

أطتعليمالفرصوالجامعاتالتربيةكلياتوتتيح)التنس(.

البدنية.التربيةفيالمستمر

الفرديةالألعال!دلك!يبماالألشطةمختلصتشملالبدنيةالتربية

تحطيلعمةالتالويةالمدارسطلمةيمارس!أعلاهالصورةفي.والجماعية

حز.لحواا

التمارينتحافظحيث،الأجسامأضحس!!مهمةرياصهالبديةالتربية

حيويةمنوتزيدسليمةالجسمليةعلىالأحرىالألعا!وممارصة

وطاقتهم.أصحالها

التربيةبدايةالخبراءمنعدديرجع.تاريخيةنبذة

التربيةبرامجنظمواالذينالإغريقعصرإلىابدنيةا

الإغريقأبناءوساهمالميلاد.قبلالثامنالقرنفيالرياضية

)القاعاتالرياضيةالمجمعا!تدعىرياضيةمؤسساتفى

ورمىالقرصرميمنها،مختلفةبأنشطةوذلك(الرياضية

فيهاتلقواأنهمكما،والمصارعةوالجريوالقفرالرمح

.والبيانوالبلاغةوالفلسفةالرياضياتفيالدروس

التعليممنجزءاكانتالبدنيةالتربيةأنمنوبالرغم

فىكانتالأسامميةقيمتهافإن،الرومانللمواطإنالعام

الجيولق.تدريبات

إلىالخامصرالقرنمنأوروبافيالوسطىالعصوروفي

والأنشطةالرياضةكانت،الميلاديينعشرالسادسالقرن

.الذنوبإلىالمؤديالزللمنضروباالأخرىالبدنية

إلىعشرالرابعالقرنمنامحتمرالذيالنهضةعصروخلال

اليونانيةالثقافةبإحياءالاهتمامأدى،الميلاديينالسابكشر

اللياقةألعابفيبالمنافسةالاهتمامعودةإلىوالرومانية

.الأجسامبناءبتمريناتالمتصلةوالأنشطة

القرنفيالمدارسفىالبدنيةبرامإلتربيةإدخالوبدأ

والمملكةوالسويد،ألمانيا،فيالميلاديعشرالتاسع

برامجوتركز.الأمريكيةالمتحدةوالولايات،المتحدة

وترويضالأجسامتقويةألعابعلىوالسويديينالألمان

البرامجوركزت.العاديةوالتمارين)الجمباز(العضلات

العربيالعالمفيأما.الفرقرياضةعلىالبريطانية

منالبدنيةالتربيةبرامجالممتفادتفقدوالإسعلامي

الدراممية،المناهجمنجزءاوأصبحتالغربيةالتطورات

الإسلاميالتراثعلىهذافيتعتمددائماظلتلكنها

وركوبوالرمايةالسباحةالأبناءتعليمعلىحثالذي

الشريف.النبويالاثرفيوردكما،الخيل
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وأللرجلالمميزةالخصائصدراسةالجئسيةالتربيلأ

للفرد.الجنسصفةتكونالتيهيالخصائصوهذه.المرأة

يرغبوقد.الإنسانحياةفيمهماجانبايشكلوالجنس

عنه.شيئايعرفواأن،الأطفالذلكفىبما!الناسمعظم

الوالدين.منالجنسعنمعلوماتالأطفاليتلقىقد

وأالمدرسةمنالجنسيةالصفاتعنمعلوماتيعرفونكما

عنتصدرالتيالدينيةالفتاوىطريقعنأوالطبيب

بعضمنأوأصدقائهممنأو،الدينيةوالمعاهدالمؤسسات

تلقيفييخفققدالشباببعضلكن.الأخرىالمصادر

عنفضلا،التقليديةالمصادرهذهمنالكافيةالجنسيةالمعرفة

خاطئة.معلوماتأصدقائهممنيتلقواأناحتمال

فيتقدمالتيالجنسيةالثقافةأنالناسبعضويعتقد

عنوالكاملةالصحيحةالمعلوماتللأطفالتضمنالمدارس

نأيجبالأطفالأنيرىالاخربعفمهملكن.الجنس

فقط.والديهممنالمعلوماتهذهيتلقوا

الدرالماتأوضحت.الجنسيةالتربيةحولالخلافات

نأيفضلونالنفسعلموأختصاصييالاباءأنالغربفى

لكن.المدارسفيالجنسيةالتربيةبرامجبعضتدرس

يتلقواأنيجبالأطفالأنيرونالبرامجلهذهالمعارضين

الأطفاللأنالاباء،طريقعنالجنسعنالمعلومات

بالجنس،يتصلماتعليمهمعندوتوعيةإرشادايحتاجون

التوجيه.منالنوعهذاعلىقادرانوحدهماوالوالدان

فيالجنسيةالتربيةلموضوعالمعارضينبعضأنوكما

والشاباتالشبانتجعلقدأنهاإلىيشيرونالمدارس

المدرسينأنيعتقدوبعضهم.الجنسفيكثيرايفكرون

ضئيلة.قلةالمدارلرفيالجنسموضوعلتناولالمؤهلين

نأ،الغربفىالمدارسفيالجنستدريسدعاةويرى

شعلقفيماجيدةبصورةأبنائهمبتوجيهيقومانلاالأبوين

يتلقىأنمنيخافونقدأنهمكما،الجنسبمواضيع

التلفازبممنأوأصدقائهممنخاطئةمعلوماتالأطفال

فيهيتلقىمكانأفضلهيالمدرلمسةأنيرونفهمولذلك

.الموضوعهذافيوالصحيحةالكاملةالمعلوماتالأطفال

الجنسيةالثقافةمدرسيأنعلىيوافقونالمؤيدينومعظم

فىفإنأمرمنيكنومهماخاصا.تدريبايحتاجون

الشديدالحذرمنفلابدخطرةمزالقالموضوعهذاتدريعم!

نأالخوةالمزالقتلكمبوقيالمرادالغرضيحققوقد

وبينبينهيربطثم،النباتمجالفيالموضوعهذايدرس

مقروناتدريسهايكونأنويجب.الأخرىالحيةالكائنات

التزاموبضرورةالجنسغريزةإيجادفيأدلهحكمةبإبراز

الجنس.انظر:.وادابهالشرع

الجنسيةالتربيةلاتمثل.الإسلاميوالمجتمعالجنس

إلىينظرفالإسلام،الإسلاميةالمجتمعاتفيخلافيةقضية

الإنسانفيطبيعيةوحاجة،فطريةغريزةبوصفهالجنس

وفقاوتلبيتهاإشباعهامنولابدعنهاالاستغناءلايمكن

لهذهالإسلامعرضالإطارهذاوفي.معينةلضوابط

وناقشها.القضايا

الشرعيةوالطريقةالزواجلقضاياالإسلامعرضكما

الجانب،هذافييحرمومايحلوما،لزوجهالرجللمعاشرة

.والعبادةالدينإطارفيالمسلميدرسهاالمسائلهذهوكل

فىللترغيبكثيرةكتباوالفقهاءالعلماءكبارألفوقد

منالانتعدالتيللمسائلبالتفصيلوعرضوا،النكاح

الجنسية.القضايا

تحيواظإنتاجإدىيهدفعدمالحيوانشددلآ

والدواجنوالخيلالماشيةمثلحيواناتالناسيربي.المزارع

تقدمها.التيوللخدماتتوفرها،التيللمنتجاتوالضان

والحليبواللحمالبيضالمزارعحيواناتمنتجاتوتشمل

والسماد.والعقاقيرالنسيجوكذلك،الأخرىوالأطعمة

للنقلالحيواناتالناسيستخدمالعالمأجزاءبعضوفى

.الأعمالبعضوقضاء

الافمنذتمارسظلتالتي،الحيوانتربيةتسعى

إنتاجيتها.وزيادةالمزأرعحيواناتبنوعيةللارتقاء،السنين

المأوىوتوفيرالمزارعحيوأناتوتغذيةتربيةمنتتكونوهي

.الحيواناتأمراضعلىوالسيطرةالوقايةأيضاوتشمللها.

بصورة،حيوأناتهمنوعيةالمزارعحيواناتمنتجويطور

المتفوقةالحيواناتباختبارأي-الانتقائيةبالتربيةمتواصلة

تنتجقدأو،بسرعةتنموقدالحيواناتهذهمثلللتوالد.

منتجاتأو،الحليبأواللحمأو،البيضمنكبيرةكميات

صفاتترثالحيواناتهذهصغارأغلبأجود.نوعيةمن

أبويها.

حيواناتهمصحةعلىالمزأرعحيواناتمنتجويحافظ

هذهمثلتحتوي)حمية(.متوازنةغذائيةحصصابإطعامها

والممذياتالفيتاميناتمنالمنامحبةالكمياتعلىالحصص

.الحيواناتتحتاجهاالتي

النظيفةالسكنأماكنالمزارعحيواناتمنتجويوفر

منلوقايتهاملاجئبتوفيريعتنونكذلك.للحيوانات

لذلك،إضافة.الزائدتينوالبرودةوالحرارة،العواصف

مستديمةبصفةحيواناتهمالحيواناتهذهمنتجويفحص

أمراضتقتلىأنويمكن.المرضعلاماتعنبحثا

الأمراضتقللأنويمكن.منهاكبيرةأعداداالحيوانات

فيتؤثرأوالمزارعحيواناتتنتجهالذيالطعامكمية

نوعيته.

انظر:،الموضوعهذاحولالمتكاملالبحثمنللمزيد

شي.الموا



الصقورتربية202

البيزرة.انظر:الصقور.تربيه

والأغنامالأبقارتربيةعادةبهايقصدالمواشيتربية

الكبيرةالفاكهةبسات!تبعضوتسمى.كبيرةمزارعفي

حيوانمثلالفروحيواناتفيهاتربىالتيالمزارعوكذلك

لتربيةأسةالمقاهذهوتتعلق،المواشىتربيةمزارع،المنك

.والأغنامالأبقار

مساحاتيلزمالأنهحجيرةالماشيةمزارعتكونماوعادة

مساحةويببمعدلالق!ةلتغذيةالمراعيمنواسعة

356.1حواليالحتحدةالولاياتغرليشيالماشيةمزرعة

هكتارا.

المناطهتفيالأمريكيةالماشيةتربيةمزارعمعظمتوجد

توجدكماوكندا.الأمري!صيةالمتحدةالولاياتمنالغربية

والأرجنت!تأجاأسترافىأيضاكبيرةماشيةمزارع

أجوراللأستراويطلةطرإفريقيا.ونيوزيلندأوالمكسيك

أقاملقد.محطاتاسماالمزارعهدهعلىوالميوزيلنديون

الأمريكيةأطتحدةاالولاياتفيالأوائلالماشعيةمربو

مراعيتسمىمسيجةعيرمفشوحةأرضعلىمزارعهم

يقودونوالذينالمزارعهذهفيوالعاملون.مفتوحة

الحاضر،وقتنافيأماالبقر.رعاةعليهميطلقالقطعان

مزارعهمأراضيمعظميمتلكونالماشيةمربيفإن

ويساعدفيها،بالعملعائلاتهموأفرادهمويقومون

رعاةامشئجاريتمولا.الحاحةعندبعضابعضهمالجيران

جدا.الكبيرةللمزارعإلاالبقر

مزارعفيالحياةتتركزالأبقار.مزارعفيالحياة

مواشيباعتبارهالبيعهاالعجولتربيةحولالألقار

الذبحمواشياسمعليهايطلقتسمينهاوبعد،للتسمين

وذبحها.بيعهايتمحيثالمواشيسوقإلىتشحنو

لاستبدالالإناثالتربيةعجولبعضالماشيةمربويبقير

.أممبيرةاالأبقارا

بيعبعدالخريففيالموسمالغربفيالمرلونيبدأ

حيثالشتاء،لفصلأضحضيرافيويأخذون.العجول

الشعيرمثلوالحبوبالقشمحاصيليحصدونأويشترون

الثلجيغطيوعندما.الذرةأوالشوفانأوالشاميةالذرةأو

تجدأنالماشيةتستطجعلاالشتاء،فصلحلالالأرضرا

فيلأبقارهمالعلفالمرلونيحملولهدابنفسها،عداءها

الأعلافبنشريقومونحيثمروحيةطائراتأرشماحمات

الماشسية.بهاتتغذىكيالأرضاعلى

الربئوبعدأوائلفيعجولآالأبقارمنحضيريلد

وتولحممفتجمع،قويةنشطةالعجولتصبحاثن!!أرشهر

وقدمالكها.علىتدلبعلامةساخنحديديبقضيب

أدويةوتعو.الوقتهذافيعلاماتآذانهاتوصكللى

بإزالةالذكورالعجولخصيويتمالأمراضمنللوقاية

الربيعخلالالمرعىفيالقطعيرعى.الجنسيةالغدد

والصيف!.

ترعىحيث.المرعىفييومئاواحدانمطاالماشيةتتبع

بمفئالغذاءوتقومكبيرةبسرعةفتأكلالباكر،الصباحفي

ترتاحالنهارمنتصفوعند.بلعهثمكترطيبهكافيةلدرجة

فيعشرالتاسعالقردحلالتأ!يسهامدتغيرتالماشيةمزارعفىالحياة

العحول،لربطالرعىحيولالماشيةمرلواستحدمأمري!صا.عرليحو!

العمودية،الطائراتيستخدمولىوالآدالي!!(.)إلىأحرىوالأغراص

)أعلى(.المزرعةمنالائيةالمماطقالقطئفيعلىللاط!ئمالى



302النحلتربية

لحفرتذهباليوممنمتأخروقتوفي،ظليلةأماكنفي

حتىترعىثملتشربالماءخزاناتإلىأوالسقاية

.لغروبا

،والآلاتالأسيجةباصلاحالعماليقومالنهارخلال

السقاية،حفرفيالماءكمياتكفايةمنويتأكدون

حتىللأبقاراخرىبمعادنالخلوطالملحمنقطعاويضعون

فيالمعادنهذهلمثلبحاجةالماشيةلأنوذلكتلعقها،

فيالماشيةجمعفيبعضابعضهمالجيرانويعاونغذائها.

أمهاتها(عن)تبعدالوقطهذافيالعجولوتفطم.الخريف

بيعها.يتمذلكوبعد

ولكنبالعزلةتتسمالماشيةمزارعفيالحياةكانت

مربيقربتالجيدةوالطرقوالشاحناتالسياراتوجود

الأطفالمعظمويركب.الأخرىالمجتمعاتإلىالماشسية

وتعيش،القريبةالمدنفيمدأرسهمإلىللذهابالحافلات

والهاتفبالكوباءمزودةمريحةمنازلفيحالياالعائلات

أدلأخرى.الحديثةالراحةووسائل

ونيوزيلنداأستراليافييوجد.الأغنامتربيةمحطات

حوالىفيتعيعقالغنممنرأسمليون023حوالي

العالم،أغناممن%61أصمترالياتمتلك.محطة000.021

فهينيوزيلنداأما.العالميالصوفإنتاجثلثيتقريباوتنتج

الأغنامجلبت.للصوفمصدرأكبروثانيمنتجأكبرثالث

منهاالهدفوكان،أم788عامأمشرالياإلىمرةأول

فإنالحاضروقتناوفي.الصوفإنتاجمنأكثراللحمإنتاج

ونيوزيلندا.أسترالياصناعاتأهمأحدأصبحالصوفإنتاج

فيالتيتلكعنالأغناممحطاتفيالحياةتختلف

وفى.والصوفالحملان،الأكنامتنتجحيث،الماشيةمزارع

جزأجلمنكهربائيةمقصاتالعمالفريقيستخدمالربيع

وتوص،الربيعفيالحملانتولد.يباعالذيالصوف

بالدهانحدياجزهاتمالتيوالنعاخالحملانعلىعلامات

فىالحملانوتفطماذانها.علىعلاماتبوضعأو

السوقإلىأوالأغناممسمنيإلىتشحنثم،الخريف

للذبح.تباعحيث

المتحدةالولاياتفيالماشميةتربيةبدأت.تاريخيةنبذة

الوففيوذلكعشرالتاسعالقرنمنتصففىالأمريكية

المكسيكيينالماضميةمربيبولحماطةتكمساس،منالجنوبي

الرسنمثلأعمالهمفيلاستخدامهاأدواتطورواالذين

بشكلمصمموصرج،متحركةدأئريةأنشوطةلهحبلوهو

الماشيةمطاردةأثناءليمسكأماميمقبضعليهخاص

هذهتكساسأهلمنالبقررعاةوتبنىعليها.للقبض

بتربيةيقومونالماشيةمربووكانوطوروها،الأدوات

بقررعاةيستأجرونوكانوا،مفتوحةمراعفيماشميتهم

تصبعوعندما.بهوالاعتناءالقطعحمايةفيللمساعدة

كبيرةقطعاناالماشيةمربويشكل،للذبحجاهزةالماشية

الواحدالقطعويحتويقطار.محطةلأقربويسوقونها

كم2-4أ6معسافةتساقكانتالتيالماشيةآلافعلى

يشحنونهاكانواالذينللمشترينتباعثمالواحداليومفي

.الشرقإلى

القرنمنالثمانينياتوأوائلالسبعينياتخلال

شماليفيالغربفيكبيرةمزارعظهرتعشرالتاسع

وكانت،كم04وعرضهاكم032طولهابلغتكساس

عملوقد.الماشيةمنرأس000/051علىتحتوي

فيوعاشمواالبقر.رعاةمنكثيرالكبيرةالمزارعبهذه

وفي.الصغيرةالريفيةالبيوتتدعىكانتبنايات

تسببتالميلاديعشرالتالممعالقرنمنالثمانينيات

الماشية،رؤوسمنآلافقتلفيالسيئةالجويةالووف

منهاالعديدبيعإلىأدىكاالمزارعمنكثيراودمرت

.صغيرةمزارعإلىوتقسيمها

لأفرادالأراضيأفضلتخصيصتم.المراعيحروب

المستوطنونهؤلاءبنىوقدوزراعتها.عليهاالعيع!أجلمن

الأثناءهذهوفي.الماشميةمنمحاصيلهملحمايةأسيجة

مرعىمنيتنقلونالأغناممربووكانالأغنامتربيةتطورت

الأبقار.مراعيحولترعىأحياناالأغناموكانتلاخر،

والمعستوطنينالأبقارمربيبينقتالنشوبإلىذلكوأدى

منكثيروتطورالماء.ومصادرالأرضعلىالأغنامومربي

المراعيانتهتثم.داميةمراعحروبإلىالمنازعاتهذه

أصبحالوقتذلكومنذ،أم349عامالمحددةغيرالمفتوحة

قطحانهملرعايةتصريحعلىللحصولبحاجةمربوالماشية

الاتحادية.الفيدراليةالدولةأرضعلى

الغاباتتحويلأثر.الماشيةتربيةعنالنابخالضرر

اللاتينيةأمريكادولمعظمفيماشيةمزارعإلىالاستوائية

علىالقضاءإلىذلكأدىفقد.خطيرةبدرجةالبيئةعلى

53أدخلالوأكضره،الاستوائيةالغاباتمن%04حوالي

.الأخيرةسنة

الغاباتقطععنالناتجةالبيئيةالأضرارأثارت

المتحدةالولاياتومنهاالدولبعضاهتمامألاستوائية

منالبقرلحوماستيرادإلغاءفيفكرتوالتي،الأمريكية

الا!شوائية.اللاتينيةأمريكادول

الأغمام.الأبقاربمأيضا:أن!

تطيم(،النبات)استيلادالاستيلادانو:الئياى.تريية

منجديدةأصنا!)تطويرالثمرة(،التطعيم)الستخدامماتالنبات

(.الفاكهة

(.الحل)تربيةالنحدةانظر:.الئحلثريية
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الحامعاتإحدىسعودالملكجامعةفيالطلاب

(-أعلاه)الصورة.السعوديةالعرليةلالمحلكة

!يالحدارلرياحدىالمحترلىعلميةتجربةإجراء

(.اليسرى)الصورة.المتحدةالعريةالإماراتدولة

تقديملىالكرىالمسؤوليةيتولونوالمدربلىالمدرسةأدم!وسالرغم،التعليميةالحراتم!محموعة-الواسعبمعناه!ا-يشملادوالتعليمالتربية

المدرسة.حارحيتمالترليةمرجالباأنإلا،الممظمالتعليم

والتعليمالتربية

إدىأ!اسعامعناهنىيشيرمصطدحوالتعليمالتربية

والمعارفالمهاراتالناسبهايكتعسبالتيالطرائق

ولأنفسهم.للدنياالصحيحالفهمإلىبهاويتوصلون

بينهمابل،مترادفتينكلمتينليستاوالتعليموالتربية

جزءهوالذيالتعليممنأشملفالتربية.وخصوصعموم

منالمعلميقدمهبمامحدوداالتعليميكونوبينما.التربيةمن

التربيةفإن،الصمفداخلواتجاهاتومهاراتمعلومات

وغيرالمعلمبهاويقوموخارجهالصفداحلمكانهاتأخذ

هىوالتعليمالتربيةمفهوملمناقشةطريقةأفضلولعل.المعلم

نظامي،:أنواعثلاثةإلىهذهالتعليمأساليبتقسيم

رسمي.وغير،وتلقائي

المتعلمونيتلقاها!ذياالتعليمذلكهو.النظاميالتعليم

معظموفي.أ!درسميابالتعليمايعرفماوغالبا،المدرسةفي

النظاميالتعليمأشكالمنبشكلالناسيلتحقالاقطار

يتولىالتعليممنالنوعهذاوفي.الطفولةمرحلةخلال

نأالمتعلمينوعلى،تدريسهينبغيماالمدرسةعنالمسؤولون

وعلى.المعلمينإشسرافتحتالمسؤولونحددهمايدرسوا

المحدد،الوقتوفيبانتظامالمدرسةإلىيأتيأنالمتعلم

الصف،فيزملاؤهيبذلهالديالجهديوازيجهذاويبذل

تحصيلمدىلقياسامتحاناتتعقدالنظاميالتعليماوفي

ينتقلالعامنهايةوفي.الدراسةفيوتقدمهمالطلاب

إلىصفمنكالانتقال،متقدمةمستوياتإلىالناجحون

علىيحصلونالأمرنهايةوفي.مرحلةأومستوىأوصف

علىللدلالةمحددةدرجةأو،إكمالشهادةأودبلوم

الدراسة.فترةخلالنجاحهم

خلالمنالناسيتعلمهماإلىيشير.التلقائيالتعلدم

اللغةيتعلمونالصغارفالأطفال،اليوميةلحياتهمممارستهم

يحاولونثم،يتحدثونوهم،الاخرينإلىبالاسحتماع

ارتداءكيفيةويتعلمون.الاخرونيفعلكماالتحدث

إجراءأوالدرأجاتركوبأوالطعامآدابأوملابسهما

التلفاز.جهازتشغيلأوالهاتفيةالاتصالات

الناسيحاولعندماتلقائيةالتربيةتكونأنويمكن

بمبادرةمهاراتاكتمسابأومعلوماتعلىالحصول

لبيعمحلزيارةطريقعنوذلك.معلمبدونشخصية

أ
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فيبرنامجايشاهدونوقد.متحفأومكتبةأوالكتب

وفي.إذاعيبرنامجإلىيستمعونأوفيديوشريطأوالتلفاز

.امتحانفيالنجاحمنهميطلبلاالحالةهذه

النوعينبينوسطامكانةيحتل.الرسميغيرالتعليم

برامجلهأنمنالرغموعلى.والتلقائيالنظامي،السابقين

فإن،النظاميالتعليمفىالحالهوكما،ومنظمةمخططة

منانضباطاأقلالرسمىغيربالتعليمالمتعلقةالإجراءات

بينيوجدالتيالأقطارفيفمثلا.النظاميالتعليمت12إجرا

طريقةاشتهرت،والكتابةالقراءةيعرفونلامنسكانها

هذهفى.الأميةلمحاربةأسلوبابوصفهاأميايعلممتعلمكل

لتعليممبسطةمادةبإعدادوالتعليمالتربيةقادةيقومالطريقة

يعرفونلاممنلواحدبتعلي!هامتعلمكلويقوم،القراءة

القراءةتعلممنالناسآلافتمكنولقد.والكتابةالقراءة

بعضوفيالعربيةالبلادفيالرسميةغيرالطريقةبهذه

وكوباوالمكعسيكونيكاراجواالصينمثلالمجتمعات

والهند.

والمالالوقتمنكثيربإنفاقالعالمأقطارمعظموتقوم

الكليالعددبلغوقدلمواطنيها،النظامىالتعليملتوفير

عددبلغكما000.1).000.00العالمفيللطلاب

منالثمانينياتنهايةفيتقريبا05!...و...المعلمين

العشرين.القرن

تقدمهالذيالنظاميالتعليمالمقالةهذهوتتناول

الأخرىوالمؤسسات،والجامعات،والكلياتالمدارس

منظماتعليماتقدمأخرىمؤسساتوهناك.المشابهة

التيوالكنيسة،رسميغيرتعليفاتقدمالتيكالمساجد

تفعلوكذلك.اللاهوتومدارسالأديرةفيتعليفاتقدم

وغيرها.المرشداتوحركاتللذكورالكشفيةالحركات

التعليمأنواع

مننوعينالمتحضرةالأمجميعفيالتعليمأنظمةتقدم

برامجالأقطارغالبيةتقدمكما.والفنيالعام:التعليم

تقدموكذلك،والموهوبينالمعوقينللأطفالالخاصللتعليم

بعدتعليمهممواصلةفييرغبونلمنالكبارتعليمبرامج

عنه.انقطاعهم

مواطنينإعدادإلىالعامالتعليميهدف.العامالتعليم

المسؤولية.وتحملوالاستنارةالمعرفةمنبقدريتسمون

المشتركةالثقافةبنقلللقيامالتعليممنالنوعهذاويصمم

للمهنيينإعداداكونهمنأكثرجيلإلىجيلمن

والمتخصصين.

حيث،مجملهفىعاماتعليماالابتدائيالتعليمويعد

التيالمهاراتالأقطاركلفيألابتدائيةالمرحلةتلاميذشعلم

.والحساب،والكتابة،كالقراءةحياتهمفييحتاجونها

تشمل:أخرىمواضيعيتعلمونفهمذلكإلىوبالإضافة

الصناعيةالأقطارمعظموفي.والعلوموالتاريخالجغرافيا،

الثانوية.المدرسةفىالعامتعليمهمالصبيانيواصل

الدولفيالعامالتعليممنالمتقدمةالمرحلةوتعرف

العقليةالتنميةإلىتهدفحيثالحر،بالتعليمالغربية

يدربالتعليممنالنوع.وهذاواسعةبصورةللدارسين

التيالمشاكلاوجهجميعاستعراضعلىالطلاب

قرارإلىالتوصلقبلجوانبهاجميعومعرفة،تواجههم

هذاتنميةعلىتساعدالتيالمعرفةوفروعشأنها.فينهائي

الإنسانيةالفروعوتشملالحرهبالفنونتسرفالجمانب

الاجتماعية.والعلوموالفيزياءوالأحياءوالرياضيات

الأفرادإعدادإلىالمهنيالتعليميهدف.المهنيالتعليم

عليهايطلق،النوعهذامنثانويةمدارسوتوجد،للمهن

مهنيةمدارسوهي،الفنيةالثانويةالمدارساسمأحيانا

والمعادن،كالنجارةموادفيهاتدرس،متخصصةثانوية

طلابفيويشترط.والصناعةوالزراعةواللإلكترونيات

.العامالتعليممنقدراينالواأنالمتخصصةالفنيةالمدارس

التعليمفيالمتخصصةالفنيةوالمدارسالكلياتوتقوم

أما.المتقدمةمستوياتهفيالفنيالتعليمبتقديمالعالى

بإعدادفتقوم،الأخرىالمتخصصةوالمدارسالجامعات

والأعمالوالمعماركالزراعةمتعددةمجالاتفيالطلاب

والتمريضوالموسيقىوالطبوالقانونوالهندلممةالحرة

كثيراأنبالذكروجدير.ذلكوغيروالتدريسوالصيدلة

قبلتدريبافيهاللعاملينتقدموالمؤسساتالمصانعمن

أثنائها.وفيالخدمة

المعوقينبتعليمالخاصالتعليميهتم.الخاصالتعليم

خاصةتربويةبرامجبتقديمالاقطارمعظموتقوم،والموهوبين

جسدياوالمعوقينوالمكفوفينوالبكمكالصم،المعوقينبفئة

العاطفية.الاضطراباتمنيعانونالذينوكذلكعقليا،أو

الطلاببإعانةالمحليةالتعليمأنظمةبعضتقومكما

الموهوبين.

والفنيالعامالتعليمالأقطارمعظمتتولىالكبار.تعليم

المستمرالتعليمفبرنامج.المسائيةالفصولخلالمنللكبار

لمهنةتأهيلهمأو،العامتعليمهملمواصلةللكبارالفرصةشيح

والكتابةالقراءةتعليممنالمنهجويتفاوت،معينةهوايةأو

التدريبإلىألابتدائيةالمدرسةمستوىيعاد!بمستوى

والتقنية.التجاريةالمجالاتفىالمتقدم

التعليم،أشكالمنشكلفىالكبارملايينينتظم

برامجبتقديمالعالمأقطارمنكثيرفىالجامعاتوتقوم

لدراسةللكبارالفرصةتتيحالتيالإفافيةللدراسات

المؤسساتتقدمكما،الكلياتمستوىفيمقررات

المراسلةومدارسالختلفةالمجتمعووكالاتالتجارية
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والمتاح!النقاباترالصناعيةوالمؤسساتوالمستشفيات

الكبار.لتعليمادراممتنوعةالتلفاز،ومحطاتوالسجون

العالمحولالدمليم

محتلفة.مراحلإلىالأممعظمفيأضعليماينقسم

بالمرحلةمروراالمب!صةالطفولةمنذاشلممميالتعليمويبدأ

ويدار.العاليأضعليماحتى،الثانويةالمرحلةثمالالتدائية

بعضباستثناء-الأقطاراهذهفيجزئياأوكلياالتعليم

المركزية.الحكومةبوساطة-أجلدانا

الذيالتعليمنوعشيبينااختلافاالدولوتختلف!

أنها!!ا،أصدراسةافىالاستمرارمدةوفىلمواطنيها،تقدمه

المدرسية،اطبانىتوفيرعلىقدرتهامدىفيتختلف

التربيةإداراتدع!صىصذلكوتختلف،والمدرسين

الدوأ!معظموأسةأسثممااأمري!!ادولأنفنجد.والتعليم

وذلك،أغدمافيوممعنةمتقدمةتربويةأنظهمةبهاالأوروبية

ولدلكالأقطار.اأضلكالمتقدمةالاقتصاديةللأنظمةنتيجة

تعليماتقريباالصناعيةالمجتمعاتكلفيالأطفالك!ينال

تلكجعلمماثانويا،تعليمامعظمهمينالحصماابتدائيا،

القراءةيعرفونأسذيناصعاليةبنسبةتتميزالمجتمعات

يعرشونالذينسسبةأننجد،أخرىناحيةومن.والكتابة

امعفمأتعانيحيث،متدنيةالناميةالدولشيوال!سابةالقراءة

لاواصذلكالدرس!ت.رالمدارسعددفينقصاالبلدان

دهـاستهما.أ!إحصمامنالأطفالمنكثيرسم!ش

للأطفالامب!تعليماالدولمنكثيرتقدم.التنظيم

الدولمعظموشي.الأطفالورياضالحضانةردوفي

إشاميالمدرسةقبلفيهاالتعليماأننلاحظالمتقدمة

للدك!!فيأضعليميةاالمرحلةهذهأهدافأما.ومجاني

والكتابة،أغراءةامبادئالأطفالاتعليمفيفتنحصر

الأطفاليتعلماذلكإلىوبالإضافة.الاخرينمعوالتفاعل

معظماوفي.المواطنةومتطلباتمجتمعهماوتقاليدعادات

فيسهممعتتناسبدروساالأطفاليتلقىالبلاد

.والعلومتوالتاروالجغرافياالدينيةالمعلومات

تعليمهاالأطفالاأسيةغاتواصلىالدولمنكثيروفي

الثانويأضعليمامرحلتاأما.الابتدأئيةالمرحلةنهايةحتى

فيأسذيناأو،المتميزينمنلقلةفقطمتاحتانفهماوالعالي

وفييدفعونها.رسوممقابلتعليمهممواصلةمقدورهم

أوروباودولوألمحترالياكالياباد،الصناعيةالدولمعظم

سنةأ1و9بينتتراوحلمدةإلزامياالتعليماجعلالغربية

الثانوية.المدرسةفىسنوات34علىوتشتمل

ثانوياتعليماالدولمعظرافىالتعليميالمظامويقدم

مهنيا.أوأكاديمياثانوياتعليمايتلقونفالطلاب.متنوعا

مهنيتعليمإلىالطلابالمهنيةالثانويةالمدارسبعضوتقود

وإعدأدهم،الطلاببتدريببحضهاويقوم،عالتقميأر

فيالطلابمنكثيرايمكنأضظاءاوهذا.مباشرةأطعم!!

المدرسةإكمالبعدأمحملباالالتحاقمنأ!دولالعض

الدرأسةبنظامالعالىالتعليمفيوالا!شمرارمباشرةأضانويةا

الوقت.لبعض

علىشحددامتحانالدولمنكثيرفيأططلابيعقدر

يلتحقفبعضهم،الثانويةالمدارسعلىتوزيعهماأساسه

الجامعة،إلىتقودهمالتىالأكاديميةالثانويةبالمدرسة

توجدأخرىدولوفى.المهنيةبالمدارسيلتحوتبعضهمر

فيهايدرسالشاملةبالانويةتعرثاحدةرثانويةمدرسة

والمهنيالأكاديميبينيجمعموحدامنهجاأ!لا!ا

أضقمى.وا

نألابددولةأيفإن،العاليالتعليممجالشيأما

تقدير.أقلعلىواحدةجامعةأو،كليةلديهاي!صن

الأوروبيةوالدولالعربيةالدولمنكثيراهناكوأعن

بالإضافة،والجامعاتال!صلياتمنعددلديهاالصناعية

المتخصصة.والمدارسالمتقدمةالتقنيةاكلياتاإنى

يتقدمونالثانويةالمدرسةيكملونالذينأور!وا

مؤسساتمنمؤلسسةبأيأخحاقهماقبلالقبوللامتحان

أمحالي.اأخعليماا

للمعوقين،التعليمأنواعمننوعتقريبادوأ!ةحلوأصدى

جمئالمستويات.فيللمعوقينالتعلي!االدوأ!معظماتتي!!و

القراءةأسكبارالتعليمإعاناتالناميةأسلدانامنصتيروتقدم

والكتابة.

أهميةذاتللطلابالسكنتهيئالتيوالمدارس

يعيشلاالمدارسهذهمثلوفي.البلدانلعضفيحاصة

ملحقةمساكنفىيقيمونإنمامنازلهمفيالطلاب

المدارسهذهمنبعضوغيرهاأوروبافيويوحد.بالمدارس

ويعتقدنفقاتها.تحملعلىالقادرينأبناءبهايدرسالتي

بصورةتتماأنيمكنالاجتماعيةالتربيةأنالتربويينبعض

.الحاسوببرمجةفىدرسإعطاء
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الطلابفيهايعيشالتيالووفهذهمثلفيفاعليةأكثر

منالأمهاتيمكنالوضعهذاأنكما.المدرسةفي

بأبنائهن.الانشغالإلىحاجةدونماللعملالذهاب

التعليمإدارةالدولةتتولىالدولبعضفي.الإدارة

توجدأخرىدولوفي.أهليةلمدارسمجالولاوتمويله

معظمشلقىالتيالحكوميةالمدارسبجانبالأهليةالمدارس

فيها.والثانويالابتدائيتعليمهمالأطفال

فيوالتعليمالتربيةأمورعلىالسلطةبعضللحكومة

بصورةالمركزيةالحكومةتتحكمفرنساففي.الدولمعظم

مركزيةوزارةتقومحيث،والتعليمالتربيةنظامفىكاملة

حتىوإدارتهاوالتعليمالتربيةبرامجتخططعلىبالإشراف

البلدانمنكثيروفي.المحليةالإداراتمستوىعلى

النظامجوانببعضفيالمركزيةالحكومةتتحكمالأخرى

تلكوتقوم.المتخصصةالوزاراتخلالمنالتربوي

المحلية.للسلطاتصلاحياتهامنجانببتفويضالوزارات

سلطةتقتسمالمركزيةالحكومةفإنبريطانيافيأما

المحلية.السلطاتمعالتربويالنظامعلىالإشراف

بطرقالتعليمتمويلالدولمختلفتتولى.التمويل

لتمويلأسامميةأساليبثلاثةنوردأنويمكننا.متعددة

مثلبلدانفيالتعليمنفقاتكلالدولتتولى-ا:التعليم

منوكثيروبيرووالبرازيلوإيرانومصرالعربيةالخليجدول

الأقطاركلوفيالأقطار،معظمفي2-إفريقيا.فيالدول

الحكومةتساهمتقريبا،العاليةالسكانيةالكثافةذات

الولاياتفىالمحليةالسلطاتمعالتعليمتمويلفيالوطنية

،البلدانبعضوفي.والمدنالمحليةوالمجالسوالمحافظات

النصيبالوطنيةالحكومةتتولىوبلجيكا،وإيطالياكفرنسا

التمويلفإنالاخربعضهافيأما.التمويلذلكفىالأكبر

السودانوفي3-.المحليةالحكومةمؤسساتمنيأتي

المحافظةسلطاتتتولىالدولمنأخرىومجموعةوالهند

التعليم.تمويلعنالكاملةالمسؤوليةالمحليةالمجال!سأو

الرسومطريقعنالتعليمميزانيةيدعمالدولمنوكثير

المساهماتطريقوعن،الطلابعلىتفرضالتيالدراسية

بعضتتلقىكما،الخاصةالمصادربعضومن،التطوعية

التعليم.لدعمخارجيةإعاناتالناميةالدول

فيالطلابكليمنحكالسعوديةالدولبعضوفي

التعليمإلىإضافةماليةإعاناتالعاليالتعليممؤسسات

والاتحادكبريطانيا،الدولبعضفيأمامجانا.والسكن

تعليمافقطالمتفوقونالطلابفيتلقى)سابقا(السوفييتي

الإعاشمة.نفقاتذلكفىبماالمراحلجميعفيمجانيا

العربيةالبلدانفيالتعليم

مختلفةمراحلإلىالعربيةالدولفيالتعليمينقسم

السلمحيثمنكبيرتشابهتدرجهافييكونيكاد

بعضفىالمراحللمشواتعدداختلفوإن،التعليمي

ماقبلبمرحلةالنظاميالتعليمفيهيبدأفمعظمها.الدول

والجامعي.العاليبالتعليموينتهيألابتدائيالتعليم

العربيةالدولفيالمراحلهذهالجزءهذافىوسنتناول

،حدةعلىدولةكلعنالتفاصيلمنولمزيد،مجتمعة

العربية.الدولفيالتعليمانظر:

بهذهالمقيدينالأطفالعددكان.الابتدائيقبلما

المرحلةوهذهطفل.مليون21.أم089عامالمرحلة

للدولةتالغوبعضها،العربيةالبلادفيإلزاميةليعست

العنايةوبدأت.أهليةمؤسساتبهتقومالاخروبعضها

بينماوالمدنالعواصمفيوتتكثفنسبياحدلمجاالمرحلةبهذه

.والأريافالقرىفي-تنعدموأحيانا-تقل

المدارسفيالانخراطالأطفاليبدأ.الإبتدائىالتعليم

العربي،العالمأرجاءمعظمفيالسادسةسنفيالابتدائية

ثمانيإلىتمتدالبلدانبعضوفيلممنواتستومدتها

اسمالبلدانبعضفيعليهايطلقوقدتسع،أو،سنوات

التعلي!،الهرمقاعدةتمثلالمرحلةوهذه.الأساسمرحلة

زادتوقد.العربيةالدولمعظمفيإلزاميةمرحلةوهي

إحدىفيدراسيفصل

،الدمامبمديةالمدارس

العربيةبالمملكة

السعودية.
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الأخيرالعقدخلالالمرحلةهذهفيالإجماليالقيدنسبة

وبذا%،59لتصلالميلاديالعشرينالقرنثمانينياتمن

التعليمفيكمياتقدماحققتقدالعربيةالأقطارتكون

الابتدائي.

الفئةالمرحلةهذهوتضم.والثانويالمتوسطالتعليم

وأالمتوسطةالمرحلةوتسمىسنة،18إلى21منالعمرية

الوسطى.أوالإعداديةالمرحلةالأقطاربعضفيالإعدادية

الإعداديةأوالمتوسطةالمرحلةالعربيةالدولبعضوتعتبر

فيماالثانيةالحلقةوأنها،الإلزاميالابتدائيللتعليممكملة

المرحلةيلحقالأقطاروبعض،الأساسيالتعليمعليهيطلق

التعليمفيالأولىالمرحلةباعتبارهاالثانويةبالمرحلةالمتوسطة

.نويالثا

المتوسطاضعليمامرحلةفىالطلابقيدجملةنتط

عاماليونسكوإحصائياتفيجاءتالتيوالثانوي

إلىأرتفعتام089عامطالبمليون5.8أم399

بذلكالعربيةالدولفاقتوقد،أم099عاممليون5.51

النامية.الدولمجموعة

الطلابالمرحلةهذهتضم.والجامعيالعالىالتعليم

صادرإحصاءآخرويشير،سنة42-81العمريةالفئةمن

فيالطلابمجموعأنإلىأم399عاماليونسكوعن

مليون5.1كانأم089عامالعربيبالوطنالمرحلةهذه

!ون5.2إلىأم!09عامأعدادهمارتفعت،طالب

التحاقنسبةزادتوقد66%،قدرهابزيادةطالب

في8.2%بلغتبنسبةالعالىالتعليمبمؤسساتالإناث

فيالقيدنسبةوتفوق.أم099إلىأم089منالفترة

فينظيراتهاالعربيبالوطنالعالىالتعليممؤسسات

النامية.الدولمجموعة

الأخرىالدولفيالتعليم

الولاياتمسؤوليةأمشراليافيالتعليمأستراليا.

تتساوىحيثحدودهابمفيكلالعستالأسعترالية

التعليميةوالسلطاتالشماليالقطاعحكومةصلاحيات

المركزيةللحكومةسيطرةتوجدولا.العاصمةقطاعفي

بتقديمتقوموإنمامناهجها،تخطيطأوالمدارستنظجمعلى

الولاياتتتمكنلكيالمنحنظامعلىالماليةالإعاناتبعض

أفضل.بصورةالتعليميةبرامجهاتنفيذمن

تعليمهمالأمشراليينالأطفالمنء7%حوالييتلقى

نهايةحتىالمجانيالتعليمتتيحالتيالولاياتمدارسفي

بتوفيرالولاياتتقومذلكإلىوبالإضافة.الثانويةالمرحلة

إلىالإشارةوتجدرمجانا.الفنيةوالأدواتوالدفاترالكتب

بالمدارسأيضاتعرفالتىالولاياتمدارسمعظمأن

علىرمزيةمبايخبدفعالأمورأولياءفيهايطالبالحكومية

نفقاتتغطيةفيالولاياتلمساعدةاختياريأساس

)مدارسالحكوميةللمدارسيسمحولا،المدرسيةالأجهزة

الدينية.العلومبتدريس(الولايات

أخرىمدارستوجدالحكوميةالمدارسوبجانب

تسيطرمدارسوهي،الحكوميةغيربالمدارستعرف

المرحلةمستوىعلىخاصةالدينيةالمؤسساتعليها

النصيبالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةوتملك.الابتدائية

الحكوميةغيرالمدارسهذهوفي.المدأرسهذهمنالأكبر

.الأخرىالموادتعلمبجانبدينئاتعليماالأطفالشلقى

بإدارتهافيقوم،بالكنيسةالمرتبطةغيرالمستقلةالمدارسأما

والإداريينالمتخصصينوالمعلمينالأمورأولياءمننفر

بالنمطالحكوميةغيرالمدارسجميعوتلتزم،التربويين

حكومةمنماليةإعانةوتتلقىالحكوميةاطمدارساحاما

ا!لاية.ا

المدرسةفيالتعليمبمتابعةأستراليافيالأطفالويلزم

سنبينتسمانيا)وفي.عشرةوالخامسةالسادسةسنبين

الذينالطلابعددويتزايدعضرة(.والسادسةالسادسة

استعداداعشرةالخامسةسنبعدالدراسةفىيستمرون

كثيراولكن،والكلياتالجامعاتفيالعاليالتعليملدخول

المرحلةقبلتعليمايتلقونالسادسةدونالأطفالمن

الطفولة.رعايةومراكز،متخصصةمدارسفيالابتدائية

منماليةإعانة،خاصبوجهوالمراكز،المدارسهذهوتتلقى

الولاية.ح!صمة

175)005حواليبهايدرس،جامعةا9أستراليافى

فيتأسيسهاتمحيثأقدمهاسيدنيجامعةوتعد.طالب

نيوجامعةفهيالجامعاتهذهأكبرأماأم،085عام

وتقدم.طالب000291بهايدرسالتنويلزمعاوث

وعلاجالتمريضفيمتخصصةمهنيةدروساالعلياالكليات

فيوتقدم.متشابهةأخرىومجالاتالنطقصعوبات

التعليمفيدروسالمتخصصةوالمعاهدالتقنيةالكليات

إلىوبالإضافة.الوقتبعضالتعليمأساسعلىالممستمر

بتقديمالرسميةوغيرالرسميةالوكالاتمنعدديقومذلك

وامئ.نطاقعلىالكبارلتعليموبرامجثقافيةبرامج

منفصلانأستراليافيالثانويوالتعليمالابتدائيالتعليم

وينتقل.الكبيرةالمدنفيخاصةبعض،عنبعضهما

ماسنفيالثانويةإلىألابتدائيةالمرحلةمنتلقائياالأطفال

فيالثانويوالتعليم.عشرةوالثالثةعشرةالحاديةبين

الناجحينكليقبلالولاياتتديرهاالتيالثانويةالمدارس

قربأساسعلىالقبولويكون،الابتدائيةالمرحلةفي

الثانويةالمدرسةوتقدمالتلميذ.إقامةمكانمنالمدرسة

أما.والمهنيةالأكاديميةالدراستينبينيجمعموحدامنهجا

فىوالبناتالبنينبينفتفصلالحكوميةغيرالثانويةالمدأرس
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العرقيةالفئاتبعضمنالتلاميذبإيواءوتقوم،الغالب

المجتمع.فيوالاقتصادية

أممتراليا-ولمسطفيالسكانتوزيعطبيعةاقتضتوقد

ذاتالمدارسنظامانتشار-قليلةالسكانيةالكثافةحيث

منوكثير.النائيةالمجتمعاتبعضفيالواحدالمعلم

إلىالتلاميذبترحيلتقومأمشراليافيالتعليميةالسلطات

المدرسةهذهبمثلتلحقوغالئا،الوسطفيتكونمدارس

الذينالأطفالأما.وإعاشتهمالتلاميذلسكنأماكن

طريقعنفإنههـيتعلمون،البعيدةالمزارعفييعيشون

وفقالإذاعةعبرتبثتعليميةبرامجطريقعنأوالانتساب

بينالمناقشةتجرىحيثالاثير،مدارسبنظاميعرفنظام

تقدمكما،المرتدةالإذاعةنظاموفقوالتلاميذالمعلمين

والتلفاز.الإذاعةعبرتربويةبرامج

بتقديمنفسهاأمشراليافيالتعليميةالسلطاتوتلزم

واجتماعئا.اقتصادياالقادرينغيرللأطفالمناسبتعليم

الذينيلأولئكمتعددةبلغاتتعليميةبرامجتقدمأنهاكما

الأصلية.المستوطناتفييعيشونمازالوا

بأساليبالثانويةالمرحلةفيالتلاميذتحصيلويقالر

بهماأوالتحريريةالامتحاناتطريقعنأوالأداءقياس

شهادةعلىالتلاميذيحصلالولاياتمنكثيروفيمغا،

الإلزامي.التعليممرحلةإكمالهمبعد

وأمتخصصثانويتعليمبتقديمالولاياتبعضوتقوم

فيالثانويةالمدارسداخلمتخصصةتعليميةبرامجع

والرقص.والمومميقىالمنزليوالاقتصادكالزراعةمجالات

هىالإندونيسيةوالثقافةالتربيةوزارة.إندونيسيا

ولكنإندونيسيا،فىأساسيبشكلالتعليمعلىالمشرفة

الدينيةالمدارسعنالمسؤولةهيالدينيةالشؤونوزارة

السابعةسنبينالأطفالجميعالقانونويلزم.الابتدائية

الابتدائيوالتعليم.بالمدرسةبالالتحاقعشرةوالثالثة

فإن،عشرةوالتاسعةعشرةالثالثةسنبينأما.مجاني

بصورةولكن،الثانويةبالمدرلممةيلتحقونقدالطلاب

مدة،مرحلتينذوإندونيسيافيالثانويوالتعليم.اختيارية

3ء%كانالثمانينياتنهايةمع.سنواتثلاثمنهماكل

المرحلةفيمسجلينالدراسةسنبلغواالذينالأطفالمن

فيمسجلينمنهمء3%كانالذيالوقتفيالمتوسطة

الثانوية.المرحلة

52وحكوميةوكليةجامعة48حواليإندونيسيافي

حواليجاكرتافىجامعاتهاأكبرفيويدرس،أهليةجامعة

طالب.ألف02

لممكانمن%ا.منأقلكانأم49ءعامفى

حوالىفإناليومأما،والكتابةالقراءةيعرفونإندونيسيا

لبرامجنتيجةوالكتابةالقراءةيعرفونالسكانمن75%

المناطقفىخاصةإندونيسياطبقتهاالتيالمكثفةالأميةمحو

عددايمتلكلاالمناطقبعضأنورغم.والقرويةالريفية

مانوعمنتعليماينالونالذيننسبةفإنالمدارسمنكافيا

مود.ازديادفي

فيالتربيةوزارةمسؤوليةالعامالتعليمأيرلندا.

شؤونبتصريفالتربيةمكتبويقومأيرلندا،جمهورية

السادسةسنبينللأطفالإلزامىوالتعليم.العامالتعليم

.عشرةوالخامسة

القطاعيوفرهكماالدولةفتوفرهألابتدائيالتعليمأما

ماليةإعاناتالأهليالقطاعمدارسبعضوتتلقى.الأهلي

تحتالمدارستلكتكونالحالةهذهوفى،الحكومةمن

تابعةالدولةفىالمدارسومعظم.التربيةمكتبإشمراف

الدولة.منماليةإعاناتوتتلقى،الدينيةللتنظجمات

الحكوميةالمدارسإلىفيذهبونالطلابغالبيةأما

اللغةتدريسويتم.الرابعةسنمنذمجانياتعليماويتلقون

.المدارسبعضفيالرئيسيةالتدريسلغةوهي،الأيرلندية

الابتدائيفوقالتعليمويستوعب.الابتدائيفوقالتعليم

مدارسفي،عشرةوالثامنةعشرةالثانيةسنبينالطلاب

المدارسوأغلب.المجتمعمدارسفيأومهنيةأوثانوية

التنظجماتوتديرهاعليهاتشرفأهليةمدارسالثانوية

المدارسهذهوتتلقى.الأهاليمنمكونةومجالسالدينية

الابتدائيفوقوالتعليم.الحكومةمنماليةمساعدأت

وفيالمجتمعومدارسالمهنيةالمدارسجميعفيمجانى

تقريبا.الثانويةالمدارسجميع

سنوفيعاما،تعليماالثانويةالمرحلةفيالتلاميذوشلقى

الشهادةامتحانلهميعقدعشرةالسادسةأوعشرةالخامسة

أما.المرحلةتلكمقرراتإكمالعلىتدلالتيالمتوسطة

الثامنةسنالتلميذبلوغعندفيكونالجامعةلدخولالتأهيل

الثانوية.الشهادةامتحاناجتيازبعد،عشرة

بجانبفإنها،المجتمعومدارس،المهنيةالمدارسأما

مقرراتلهمتقدم،بالعملالالتحاقعلىالطلابتدريب

إنهاءوشهادةالمتوسطةللشهادةالتلاميذلتأهيلإضافية

الثانوية.المرحلة

علىأم195عامفىتأسستالتيدبلنجامعةتحتوي

وتوجد.دبلنمدينةفىترينيتيكليةهيواحدةكلية

وجالاويودبلنكوركمنكلفىجامعيةكليات

تقومفإنهاماينوثفىباتريكالقديسكليةأما.وماينوث

فقدلمريكجامعةأما.العامةتعليمبجانبالكهنةبإعداد

وكذلك،العاليالتعليممعاهدمنمعهداالماضيفيكانت

أربعوتوجد.للتقنيةمعهدادبلنمدينةجامعةكانت

التعليمأما،الابتدائيةالمرحلةمعلميلإعدادتربيةكليات

الختلفة.المدنفيالفنيةالمعاهدمنمجموعةفتقدمهالفني
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)العنصريةالحكومةسياسةاستدعتإفريقيا.جنوب

عرقيةفئةكلبتعليمالقاضيةإفريقياجنوبفيالسالقة(

للبيض،نظامبمأطتعليمأنظهمةأربعةوجودمنفصلةبصورة

ونظام،بالملون!!خاصونظامبالاسعيوي!ت،خاصونظام

حامسمكتبإنشاءتم،ام859عاموفيبالسود.خاص

أغئات.اجميعتعليمعلىللإلضرافللتعليم

تعليمنظامبوجودالح!صمةتلكمزاعممنوبالرغم

تعليمافإن،العرقيةالمجموعاتلجميعمتساويةفرصايتيح

مأ849عامفيصدرتقريرويدلمتأخرا.ظلالإفرلقيين

نسبةأما.أميينمازالواإفريقياجنوبسكاننصفأنعلى

38%و،الاسيويينبين%92و%،7البيضبينفهيالأميةا

أ!سود.االأفارقةاب!ت%68وحوالي،الملونينبين

والملونينوالآ!حيويين،البيضلأطفالإلزاميوالتعليم

التعليمايحت!!حيث،عشرةوالسادسةالسابعة!عنبين

هذهمنالأوشالحمسأوالأربعالسنواتالابتدأئي

الإنجليزيةباللغتينيتحدثونالذينوالتلاميذ.الفترة

البيضأبناءمن%06وحوالييدرسونهما.والأفريكانية

أما.المرحلةهذهي!صملونالثانويةبالمرحلةيلتحقونالذين

على%أ.و%04هيفالنسبةوالملونينالآلعميويينوسط

التوالي.

للأهشارقةلالنسبة-!شواتلعدة-إلزامياالتعليمظلوقد

الشلاميذنصفأنإلا،عشرةوالحاديةالسابعةسنبين

الابتدائية.الرحلةأ!إكماقبلالمدرسةيتركونكانوا

كلية01و.حامعة12إفريقياجنوبفيوتوجد

جامعةهماإفريقياجنوبجامعاتوأقدم.المعلمينلتدريب

.ام189عامأنشئتافقدإفريقياجنوبوحامعةتاونكيب

طالب،000.032نحوإفريقياجنوببجامعاتويدرس

بالبلاد.وتقنيةتجاريةكلية091نحوتوجدكما

إفريقيا،جنوبفيالأخيرةاالسياسيةالتطوراتأدت

علىيقومكانالذي،التعليميالنظامفيالنظرإعادةإلى

الطلا!م!عدداالحتهدي!وركينيا.فينيروبىجامعةفى

.التحرجاحتفالاتإحدىلحضورقدمواالديروارواروالمحاصري!

توجيهاالتعليملتوجيهمحططووضع،العرقيأضقسيما

فيبوابإدارة،تعليميةإداراتتسعأنشئتوقد.قوميا

عامتنطمهاأعيدالتيالتسعالمقاطعاتمنمقاطعةك!!

ما499

يعرفونسنغافورةسكانإجمالىمن%87.سنغافورة

السادسة.سنفيدراستهمالأطفالويبدأ،والكتابةالقراءة

لامتحانيتقدمونالتاسعةسنعندالابتدائيةالمرحلةوبمهاية

فيتلميذكلسيدخلهالذيالمسارنتائجهضوءفييحدد

وأعشرةالخامسةسنعمدتنتهىالتى،الثانويةالمرحلة

الضعيفةالمستوياتذويالتلاميذولكن.عشرةاسسابعةا

الإنجليزيةاللغاتوتستخدمأرادوا.إندراستهميواصلون

المرحلةفيالتدريسفيوالتاميليةوالماليزيةأ!ميسيةوا

الألتدائية.ا

وفيالوطنيةمشغافورةجامعةفيمتاحأالعاأخعليمااو

وكلياتمعاهدسنغافورةفىويوجد.للتقنيةنانياجمعهد

الصناعاتفيمتقدماوتعليفافنياتعليماتقدم،ومهنيةتقنية

أحالمية.ا

ثلاثةإلىالفلبينفيالرلممميالتعليمينقسم.الفلبين

والتعليم،الثانويوالتعليم،الابتدائيالتعليم:مستويات

يعرفالفلبينىالشعبمن%09منوأكثر.والمهنيالفني

التحقوامنهم%59حواليأنكما،والكتابةالقراءة

.بالمدارس

يلتحقحيث،وإلزاميمجانىالالتدائيأضعليم!ا

الثالثةوحتىالسابعةسنمنالابتدائيةبالمدرسةأ!الأطفا

والإنجليزية.الفلبينيةباللغتينوالدراسة.عشرة

لمدةعشرةالثالثةصعنفيالثانويتعليمهمالتلاميذيبدأ

مقرراتالأوليينالسنتينخلاليدرسون،سنواتأربع

عاموحتى.الأخيرقنالسنتينخلالويتخصصون،عامة

بعدثم،الإنجليزيةباللغةيدرسونالتلاميذكانام989

الرياضياتماعداالفلبينيةباللغةأصئالتدريسذلك

.والعلوم

نأإلاأبنائهمتعليمعلىالفلبينيينحرصمنوبالرغم

إكمالمافييفشلونالثانويةالمرحلةتلاميذمنعاليةنسبة

منفقط%67حواليأنعلىالإحصاءاتوتدل.المرحلة

السابعةسنفيالابتدائيةبالمرحلةيلتحقونالذينالتلاميذ

المرحلة.تلكمقراراتيكملون

يكملونالذينالتلاميذينتقلعشرةالسابعةسنفي

ومعظمالأرئ.السنواتذاتالكلياتإلىالثانويةالمرحلة

فيالأعمالوإدارةالتجارةيدرمعونالكلياتطلاب

فيتوماسسانتجامعةوتعد.والدينيةالأهليةالمؤلسسات

وخمسوناثنتانالفلبينوفي.الفلبينيةالحامعاتأقدممانيلا

مانيلا.فيالتقنيةجامعةأكبرهاجامعة
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الحكومةمنمعوناتتتلقىالتيالمدارستقومماليزيا.

أرلغمنالتعليميالنظامويتكون.المجانيالتعليمبتوفير

الثانويةوفوقوالعليا()الصغرىوثانويةابتدائية،مراحل

سنفيالابتدائيةبالمرحلةالأطفالويلتحقوالعليا.

وسم،الماليزيةاللغةفهيالرسميةالتعليملغةأما،السادسة

فيالأطفالأما.ثانيةلغةبوصفهاالإنجليزيةاللغةتعليم

الصينيةاللغتينفيدرسونوالتاميلالصينيينمدارس

،سنواتخمسالثانويةالمرحلةفيالدراسةمدة.والتاميلية

فيهاوالتدريس،عشرةالثانيةسنعندالتلاميذبهاويلتحق

للتلاميذيعقدعشرةالخامسةسنفي.الماليزيةباللغة

فيالناجحونويواصل،الصغرىالتعليمشهادةامتحان

سنوفيالعليا.الثانويةالمرحلةفيدراستهمالامتحانهذا

والذين.الماليزيةالتعليمشهادةامتحانيعقدعشرةالسابعة

لمدةالدراسةمواصلةيمكنهمالامتحانهذافيينجحون

الجامعة.لدخولتؤهلهمالتيالعلياالمدرسةفيلمشتين

الثانويةبالمدارسللالتحاقالتلاميذلبقيةمتاحةوالفرصة

والمهنية.الفنية

نهايةفيماليزيافيالابتدائيةالمدارسعددبلغ

002.2و...بهايدرس،مدرسة007.6الثمانينيات

مدرسة،1)461الثانويةالمدارسعددبلغكماتلميذ.

ممبعماليزيافيويوجدتلميذ.000.0.031بهايدرس

هذهوأقدم.طالب000.48حوالىبهايدرسجامعات

لامبور.كوالافيالملايوجامعةهيوأكبرهاالجامعات

الأطفالمن%39حوالييدرس.الجحدةالمملكة

تعينهامدارسأوحكوميةمدارسفيالبريطانيين

وتنقسم.الأهليةبالمدارسفيدرسونالبقيةأما.الحكومة

المرحلة:مراحلثلاثإلىالبريطانىالتعليمأنظمة

إلزاميالتعليمولأن.الثانويةبعدوما،والثانوية،الابتدائية

الذينالأطفالكلفإن،عشرةوالسادسةالخامسةسنبين

أماعاما،تعليماينالونالثانويةالمرحلةنهايةحتىيدرسون

فىالثانويالتعليممرحلةبعدإلايكونفلاالمهنيالتعليم

الغالب.

برنامجالمتحدةالمملكةفيالتعليمأنظمةفيويوجد

التوجيهأماللتلاميذ،الوجباتلتقديموآخر،للخدمات

ألمحلية.التوجيهمكاتببهفتقوم،المدرسةيتركونلمنالمهني

قبلالحضانةبدورللالتحاقللأطفالالفرصةتتاح

أماالأمور.أولياءرغبةحمسبوذلك،المدرسةدخول

الأطفالفتقبلالابتدائيةبالمدارلع!الملحقةالحضانةفصول

الثالثة.سنمن

دراسعتهمالمتحدةالمملكةفيالأطفالمعظميبدأ

تمهيديةبفصوليلتحقونحيث،الخامسةسنمنذالابتدائية

وويلزإنجلترافيالمدرسةهذهوفي.لليافعينمدرسةفي

علىالقائمةالأنشطةبعضعلىوالتعليمالتربيةتعتمد

محددةمهاراتالأطفاليعلملاحقةفترةوفي.اللعب

.والحسابوالكتابةكالقراءة

عضةالحاديةسنوحتى،والنصفالسابعةسنوفي

وأيرلندا،إنجلترا،فيالصغرىبالمدرسةالأطفاليلتحق

الثانيةسنحتىيبقونفإنهمأسكتلندافىأماوويلز.

كبيراوقتاالأطفاليقضيالصغرىالمدارسوفي.عشرة

كالفنون،الرسميةغيرالأعمالبعض!ممارسةفى

الطابعيتخذالأكاديميالجانبولكن.اليدويةوالصناعات

بالتدريج.الرسمي

إلىالصغرىالمدرسةمنالتلاميذمعظموينتقل

اعتباردونالتلاميذتقبلالتيالشاملةالثانويةالمدرسة

المرحلةنهايةفيامتحانيعقدالمناطقبعضوفى.لقدراتهم

علميةبمدرسةللالتحاقأختيارهميتمحيث،الابتدائية

العلميةالثانويةوالمدرسة.الامتحانذلكلنتائجوفقاثانوية

الدراساتعلىفيهاالتعليمو!ركز،للدولةتابعةمدرسة

الثقافية.

منكلفيالأربعةالمناطقوفقالثانويالتعليمينظبم

يدرسحيث،الشماليةوأيرلنداوويلزواستكلنداإنجلترا

للدولة،التابعةالشاملةالثانويةالمدرسةفيالتلاميذمعظم

الأهلية.بالمدارسبعضهمويلتحق

يعقدعشرةالسادسةأوعشرةالخامسةسنوفي

بدئوقد،العامةالثانويةالشهادةبامتحانيعرفامتحان

.أم889عاممرةلأولالامتحانبذلك

وطنيمنهجبتقنينالثمانينياتفيالعملبدأقدو

الذينالطلابومعظم.الأساسيةالتعليميةللمقررات

شقدمونعشرةالسادسةسنبعدماإلىدراستهميواصلون

هذا،المتقدمالمستوىعلىالعامةالثانويةالشهادةلامتحان

لمهنتعدهممقرراتبعضهميدرسالذيالوقتفى

.محددة

.لندنفيفهدالمكأكاديميةفىدراسى!!
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فبعضها؟أشكالعدةإلىالشاملةالمدارسنظامويتنوع

عشرةوالسادسةعشرةالحاديةسنبينالتلاميذجميعيقبل

أعمارهمتتراوحمنيقبلالآخروبعضها،عشرةالثامنةأو

،عشرةالثالثةأرعشرةالثانيةإلىالعاشرةأوالتاسعةبين

السادسةعنأعمارهمتزيدالذينالتلاميذبعضيقبلبينما

بكلياتيعرفماإلىبتحويلهماالمدرسةفتقومعشرة

.السادسالمستوى

سنبلغواالذينالطلال!يلزموويلزإنجلتراوفي

أجلمن-تعليمهممواصلةفيويرغبونعشرةالسادسة

قبلالمقرراتبعضدراسة-التجاريةالمهنلبعضالتأهيل

التيالعمليةالممارسةإلىبالإضافةهذا،بالمهنالالتحاق

المهنى.التعليمقبلمالشهادةتؤهلهم

منتقريباالثانويةأطدارساجميعفإنأسكتلندا،فيأما

عثرةالثانيةسنبينالتلاميذوتقب!!،الشاملةالثانوياتنوع

أخرىمدارسإلىبتحويلهمتقومثم،عشرةوالسادسة

نهايةفيفيحصلونالعلياالثانويةتلاميذأما.متقدمة

حينوذلكالأسكتلنديةالتعليمشهادةعلىدراستهم

عشرةالثامنةسنوفى.عشرةالمسادسةسنبلوغهم

العالي.المستوىلامتحانيتقدمون

سنبينالتلاميذمعظمفإن،الشماليةأيرلندافىأما

الشاملة،المدارسفييدرسونعشرةوالثامنةعشرةالثانية

ويكون،العلميةالثانويةبالمدارسبعضهميلتحقبينما

العامة.الثانويةالشهادةعلىالحصولهدفهم

توفرالمتحدةالمملكةفىالثانويةالمدارسوجميع

بالإضافةالألعابممارسةلهماتتيح،بدنيةتربيةلتلاميذها

اليومانتهاءبعدأضلاميذهاتوفرهاالتيالإضافيةالأنشطةإلى

الدرأسى.

التعليميةالأنظمةفىخاصاتعليماالمعوقونالأطفاليتلقى

العاديةبالمدارسبعضهمفيهيلتحقالذيالوقتففى،الأربعة

بهم.خاصةمدارسفيالدراسةمعظمهميواصل

سنتجاوزواالذينلأولئكالإضافيالتعليميتوفر

بالمؤسساتأو،بالجامعاتيلتحقواولمعشرةالسادسة

أنهاالحكومةأعلنتأم199عاموفي.والفنيةالتقنية

.النوعهذامنبرامإلتعليمكلبتمويلستقوم

بكلياتمهنيةدراسةيدرسونالذينالطلابويلتحق

وكلياتالفنيةوالكلياتالتقنيةوالكلياتالتطيقيةالفنون

وويلزإنجلتراوفي.الزراعيةالمعاهدأوالكلياتأو،الفنون

بموجبهتمنحمتقدمامنهجاالتطبيقيةالفنونكلياتتقدم

التعليممؤسساتمنالأخرىالأنواعأما.علميةدرجة

واسعا.مجالأتغطيمستواهافيأقلبرامجفتقدمالمستمر،

برامتقدمالمركزيةالفنيةالمؤسساتفإنأسكتلندا،فيأما

والتقنية.والتجارةالزراعةمجالفيدراسية

الانتظامبريطانيافيالعاليالتعليمشهادةتتطلب

كلياتأوالجامعاتإحدىفىذلكيوازيماأو،الكامل

تدريبكلياتذلكفيبماعلياكليةفيأوالتطيقيةالفنون

التعليمنظاممنجزءاليستالبريطانيةوالجامعات.المعلمين

بموجبأنشئتمستقلةمؤسساتهيوإنما،الحكومي

المساعداتبعضتتلقىالغالبفيولكنها،ملكيةأوامر

ذإ،فريدةتجربةبريطانيافىالمفتوحةوالجامعة.الحكومية

تتمحيثإليهاالانتسابخلالمنلطلابهادرجاتتمنح

والكتب.الإذاعىالبثخلالمنأ!دراسةا

التعليمنظامالهندفىالحاليالتعليمانظاميتبعالهد.

فيهناكأدخلالذيالبريطانيالنظاموخاصةالأوروبى

التعليمهدفوكانعشر.والتاشععشرالثامنالقرنير

أكفاء،موظفينإعدادهوللهندالبريطانىالحكمخلال

والمهاراتاللغاتتدريسعلىانتركيزتماسدلكوتمعا

طبقةتكوينإلىالتعليميةالسياسةهذهأدتوقد.الحسابية

العليا،الاجتماعيةالطبقاتإلىغالباينتمون،المتعلمينمن

وأالقراءةيعرفلاامياالهنديالشعبمعظمظلبينما

الكتابة.

القراءةيعرفونالهندسكانثلثحواليفإناليومأما

،ام479عامفياستقلالهاالهندنالتوعندما.والكتابة

لاسكانهامنوالكتابةالقراءةيعرفونالذيننسبةكانت

علىطرأالذيوالتحسن.الحاليةالنسبةنصفتتجاوز

التيالهنديةالحكومةلسياسةنتيجةكانالأميينغيرنسبة

مبالغالهنديةالحكومةأنفقتعندماأم،519عامبدأت

الكتبوتوفيرالمعلمينوتدريبالمدارسبناءفيكبيرة

كثيراالهنداسمتعانتوقد.الأخرىالمدرسيةوالأدوات

أبنائها.تعليمفىالإذاعيبالبث

السادسةسنبينللأطفالتعليماالهنديالدستوريتيح

توفيرالهنديةالولاياتحكوماتوتتولى،عشرةوالرابعة

أما.عشرةالحاديةحتىالعسادسةسنمنبالمجانالتعليم

تعليمهمفإنعشرةوالرابعةعشرةالحاديةبينالأطفال

الهندأطفالمن85%حواليويتلقى.ولاية21فيمجاني

تنخفضالنسبةهذهولكن،عشرةالحاديةسنحتىتعليما

.عشرةالحاديةفوقالعمريةالفئاتوسطملحوظبشكل

تعليمهم.هؤلاءمنفقط%35حواشيواصلحيت

قورنتإذاقليلةبالهندالريفيةالمناطقفىوالمدأرس

مكتظةالهندفىالمدارسوجميع.المدنفىالمدارسبعدد

ميذ.كلأبا

وجامعة.كلية085)4منأكثرالهندفيتوحد

سنبنأعمارهمتتراوحممنمائةكلمنأشخاصوأربعة

المؤسساتهذهمنواحدةفييدرسونعاما-1823

العليا.التعليمية
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العالممستوىعلىالمدارسفيالمنتظمونالطلاب

انحتلفةالتعليممراحلفىللطلابالمئويةالنسبة

العمرالعمرالعمرالرئيسيةالمناطق

18132-7أ6112-

0014976*الشماليةأمريكا

495873+وروباأ

وجزرونيوريلندا،لياستراأ

894782!ئىلهاداالمحيط

788652تيميةاللامريكاأ

385713لسوفييتىالاتحادا

186441+سياآ

753401إفريقيا

974591+العالميةالسمبة

سمصلة.لصورةهاالمدكورةاللاتييةأ!ريكادوللاستتاء*

سمصلة.لصورةهاالمدكورا!سو!ييتىاالاتحادلاشناء+

متولحرة.عيرالشحاليةدكور!الحاصةالأرقام.الشماليةكورب،شئاء-

أصسالق.االسوديتيالاتحادتمككقلى.أم9!ألعامالأرقام

والثقا!ة.والعلوماطترليةالمتحدةالأممطمةالمصدر:

المتحدةالولاياتفييوجدلا.الأمريكيةالمتحدةالولايات

بالتخططولايةكلتقومإنماموحد،قوميتعليمنظام

السماتبعضتوجدولكنفيها.التعليملنظاموالتنظيم

.الولاياتجميعفيالتعليمأنظمةبينالمشتركة

الآتية:المراحلإلىالرسمىالنظاميالتعليموينقسم

العالي.التعليم،الثانويالتعليم،الابتدائيالتعليم

جمئفيإلزامياالولاياتجميعفىالتعليمويعد

الأمورلأولياءأنإلاتقديمها،الولايةتتولىالتيالمراحل

يمولماوغالبا.الأهليةبالمدارسأبنائهمإلحاقفيالخيار

ومستوىالمحليالمستوىعلىالضرائبإيرادمنالتعليم

جانباالولاياتمعظموتخول.الفيدراليةوالحكومةالولاية

سنويبدأ.المحليةالمجالسإلىالتعليميةصلاحياتهامن

الخامسة.سنمنالولاياتمعظمفيالمدرسةإلىالدخول

للتلاميذويسمح،عشرةالسابعةسنحتىإلزاميوالتعليم

.الولاياتبعضفىعشرةالثالثةسنعندالمدرسةبمغادرة

تسمىالتيالابتدائيةالمدارسفيالابتدائيالتعليميتم

الأطفالويلتحق.النظاميةالمدارسأوالصفيةالمدارسأيضا

حتىبهاويستمرون،السادسةسنعندالابتدائيةبالمدرسة

الدراسةتكونحيثعشرةالرابعةأوعشرةالثانيةسن

سنمنالأطفاليكونماوعادة،!شواتثمانيأوست

الابتدائيةالمدارسبعضفىأنهإلاواحد،صففيواحدة

واحدصففيأعمارهمفيمتفاوتونأطفاليوجدالحديثة

قدراتهم.وفقيدرسون

عليامدرسةأوثانويةبمدرسةيلتحقونالتلاميذمعظم

الولاياتبعضولكن،الابتدائيتعليمهمإكمالبعد

والرابعةالعاشرةسنبينللتلاميذمتوسطةمدارسأوجدت

.عشرة

مدارسإلىالمتحدةالولاياتفيالثانويالتعليمينقسم

العربية(البلادفيالإعدادي)المتوسط/صغرىثانوية

وينال(.العربيةالبلادبعضفى)الثانويةعلياوثانوية

الدراممية.الصفوفكلإكمالبعدالدبلومشهادةالتلاميذ

الشكلينالتعليميتخذالمحليةالمجتمعاتمعظموفى

الثانويةبالمدرسةالتلاميذيلتحقماوعادة،المذكورين

ولمججه.التاسعالمستوىوحتىالسابعالمستوىمنالصغرى

العلياالثانويةالمدرسةإلىالصغرىالثانويةخريجيمعظم

مختلفة.مقرراتفيدرسون

حيثومهنيا،عاماتعليماالثانويةالمدارسمعظموتمنح

فىتعليمهممواصلةفييرغبونالذينالتلاميذيدرس

أما.الكلياتلدخولتعدالتيالمقراراتأوالعامةالمقررات

الثانويةالمرحلةإكمالبعدالعملفييرغبونالذين

مهنية.مقرراتفيدرممون

فيالثانويةالمرحلةتلاميذمن%06حوالييلتحق

منمؤسسة3لأ...منبواحدةالمتحدةالولايات

المؤ!سحاتهذهنصفمنوأكثر.العاليالتعليممؤسسات

وتثول.الطلابالافوتضمللولاياتتابعةكليات

والكلياتالمجتهـ،كلياتأيضئا،العاليالتعليممؤسسات

متفرقة.مهنيةومدارسوالجامعاتالفنيةوالمعاهدالمتوسطة

والتدريسالئعلم

والتربويينالعلماءبينتاماتفاقوجودعدممنبالرغم

العامةالأفكاربعضهناكفإن،الإنسانيالتعلمطبيعةحول

التعلمنظرياتإن.الخصوصهذافىقبولهايمكنالتي

مجالفيالحديثةنتابالأبحاثعلىكبيرةبصورةتعتمد

بالتعلمالمتعلقةالنظرياتمعظمتقسيمويمكن.النفسعلم

السلوكتعديلنظريات-ا:أساسيةمجموعاتثلاثإلى

النظريات2-،والاستجابة)المثير(الحافزنظرياتأو

الإنسانية.3-النظرياتالمعرفية

ولاختيار،متعددةطرقللتدريس.التدريسطرق

ذإ،التدريسمنالهدفيحددأنالمعلمعلىالطرقأفضل

استخدامخلالمنالتدريعرأهدافجميعتحقيقيمكنلا

الحفظ،:هىمعروفةطرقثلاثوهناك.واحدةطريقة

وكل،التشخيمميوالتدريس،الموجهالمشكلاتوحل

معينة.تربويةأهدافاينالسبالألمماليبهذهمنأسلوب

فينصمهايبدوكماالدروسحفظيعنى.بالحفظالتعلم

الدرسيكونوقد.المعلميلقيهكماأوالمقرر،الكتاب
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قانوناأوهجائها،وكيميةالكلماتببعضقائمةأوشعرا،

الأعمالبعضعناوينأوالقدماء،الملوكأسماءأورياضيا

بحفظالتلاميذيقومفعندما.كيميائيةمعادلاتأو،الأدبية

عنالتعلمإنحفظهما.باختبارالمعلمونيقومالمطلوبةالمادة

حفظأوأجنبيةلغةمفرداتحفظمعيتناسبالحفظطريق

المهمة.التواريخبعض

المعلمونيهدفعمدمايستخدم.الموجهالمشكلاتحل

وأ،الرياضيةالمشكلاتحلمهاراتالتلاميذإكسابإلى

الأسلوبهذاوفي.الاجتماعيةالمواقفبعضأوالعلمية

فيعرض،محددةأطشكلةالتصديكيفيةبشرحالمعلميبدأ

يقومثم.أسسبورةاعلىلذلكاللازمةالخطوطمنمجموعة

بتحديدأضلاميذاويطهالب،مشابهةمشكلاتباقتراح

وسطبالتجوليقومرمنها،كللحلاللازمةالخطوط

الفرديةأضوجيهاتوأأضصائحاويقدم،عملهمليتابعالتلاميذ

أسالي!علىأخلاميذاشدربالطريقةوبهذهيحتاجها.لمن

المش!سلات.لحلمتعددة

المعلمايبادرلاأطريقةاهدهفي.التشخيصيالتدرش!

المشكلاتبعضيعرضوإمما،توضيحأومحاضرةبإلقاء

نأمنهماكلايسألثمحلهاإلىويدعوهماالطلابعلى

لمفإذا.الحلإلىللوصولاتبعهاالتيالخطواتيوضح

بتصحئمواضعالمعلمقامصحيحةالتلاميذإجاباتتكن

فيها.الخطهأ

لاريخيةنبذة

بعدإلاالتاريحقبلمامجتمعاتفيالتعليميتطورلم

منبدلآلينهمافيماالتخاطبلغةإلىالناستوصلأن

.والإشاراتالشلميحاتاستخدام

طريقعنأخاريخاقبلمامجتمعاتفيالصغارتعلم

أما.الدينيةالطقوسطريقوعن،والمحاكاةالصناعيةالتلمذة

ماهرصانعمعأ!مغيرافيعملالصناعيةالتلمذةطريقعن

تعلمالمحاكاةطريقوعن،يؤويهمأوىبناءكيفيةويتعلم

،الحياةمعنىتعلمواكما.وعاداتهمال!صارلغةالصغار

الطقوسممارسةخلالمنبينهمفيماالروابطوأهمية

فإذا،الدينيةالشعائربإقامةالصغاريكلفماوعادة.الدينية

مجتمعهم.فيكبيرشأنلهمكانذلكفينجحواما

النظاميالتعليمبداية

دجلةواديفيعاشوا3تالذالسومريوناكتشف!

وكذلك..متء3..عامحواليللكتابةنظاماوالفرات

وقد..مق0003حوافيللكتابةنظاماالمصريونطور

وقد.والأرقامالحروفلكتابةأساليبعلىالنظاماناحتوى

أصشكلباالمدارسظهورعلىكثيراالكتابةاكتشافساعد

ال!ن.نعرفهالذي

الدرسيكررونالكتابةاكتشافقبلالمعلمونكان

الشعروكان.سمعوهمابحفظالتلاميذفيقومشفاها،

الكتابة.ماقبلمجتمعاتفىالتراثلنقلجيداأسلوبا

معرفةعلىقادرينجعلهمالقراءةالأطفالتعليمولكن

بتعليمخاصةمدارسنشأتوهكذا.الأخرىالأمشؤون

.والحسابوال!صالةأغراءةا

أنشأ.والمصريينالسومريينعندوالتعليمالتربية

والكتابةالقراءةلتعليممدارسوالمصريونالسومريون

كهنةمنالمعلمينمعظموكان..مق0003عامحوالي

الطبقاتوبناتأبناءمنقلةكانوافقدالتلاميذأماالمعالد،

العليا.

،عشرةالسابعةوحتىالخامسةسنمنيبدأالتعليمكان

بالصور،الكتابةفيهواستخدمتومملا،محدداتعليماوكار

وكان،مراتكتبوهمايكررواأنالمتعلمينعلىوكان

أتمفإذا،التجاريةالحساباتنسخطريقعنئعلمالحساب

الدولة.فيأطحساباتكتبةعينواتعليمهمااهتعلمود

المتوسط.البحرشرقمناطقفيوالتعليمالتربية

الشرقيةالسواحلإلىومصرسومرمنالحضارةانتشرت

هذهفيمعينةقبائلكانتحيث،المتوسطالأبيضللبحر

0051عاميبينوفيما.الساميةاللغاتتتحدثالمنطقة

الهجائيةالحروفالقبائلهذهابتكرت،.مق001.و

.جديدةأداةوالتعليمللتربيةفأضافوا،العالمفيالأولى

منبدلآبالحروفالكتابةالهجائيةالحروفاستخدامويسر

الصور.امشخدام

الإغريقحققالقدماء.الإغريقعندوالتعليمالتربية

وتعتمد.القديمةالعصورفيملموساوتعليمياتربوياتقدفا

التربيةأسسعلىكبيرحدإلىالمعاصرةأخربيةاالتربية

القديمة.الإغريقية

مستقلة،دويلاتإلىمقسمةالإغريقبلادكانت

المواطنإعدادإلىالدويلاتهذهمنكلفيالتربيةهدفت

الدويلاتتلكأهممنوإممبرطةأثينا،وح!انتالصالغ

إسبرطةففي،المواطنةشروطإلىمنهماكلن!ةواختلفت

علىالتعليمفيأضركيزاوكان،للخدمةيعدالتعليمكان

القراءةبتعليماالعنايةوكانت،العسكريةرالبدنيةالتدريبات

ضئيلة.والكتابة

أساسية،بصورةالعقليةلالتربيةاهتمتفقدأثيناأما

الدولة.وحدمةالبدنيةبالتربيةمواطنيهاأنزمتولكنها

تربويانظامالنفسهاأوجدتأثيناأنمنوبالرغ!ا

اقتصرتإذ،ديمقراطيةتكنلمالتربيةفإنمتميزا،تعليميا

بالتعليم.للعبيديسمحولمالأثيني!ت،أبناءعلى

تكنولم،السادسةمنذيبدأالأثينيينعندالتعليمكان

العبيدكانوإنما.اليومنعرفهاكالتيثابتةمدارسهناك
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إحارةيتسلملشابصورةعليهاالقديمالإغريقيالعهدمنجصة

السمكرية.العلومفيدراستةلإكماله

تعلموهكذاآخر.إلىمعلممنالطفلينقلونفيهمالموثوق

والرقصوالموسيقىوالحسابوالكتابةالقراءةالأطفال

منوغيرههوميروسأعمالوكانت.البدنيةوالرياضة

المرحلةفييستمرونالتلاميذوكانأثينا.فيتعلمالشعراء

السادسةسنومن.عشرةالخامسةسنحتىالابتدائية

للألعابقاعةإلىينتقلونكانواالعشرينسنوحتىعشرة

تدريباالمدربينالمواطنينلإعدادالدولةتديرهاالرياضية

خلالمنوذلك،وطنهمعنالدفاعمنيمكنهمعسكريا

وبجانب.الحربوفنونوالمصارعةالجريعلىالتدريب

المناقشاتأسلوبيمارسونالطلابكانالتدريباتهذه

الخطابية.والقدراتالاستقراءملكةلتطويروالجدل

العاليالتعليمكانالميلاد.قبلالخامسالقرنوبحلول

!تويخدرج،لبلاغةواالفلسفةدراسةفييتركزأثينافي

،والعلوموالأخلاقوالرياضياتالمنطقدراسةالفلسفة

والتاريخالدولةشؤوندراسةالبلاغةتحتويندرج

بة.والخطا

أثينافيظهرالميلادقبلوالرابعالخامصرالقرنينخلال

وأفلاطونسمقراطأمثالعظماء،ومعلمون،فلاسفة

مدرسةأفلاطونأنشأ.مق387عاموحواليوأرسطو.

أرسطوطاليسوأنشأ.بالأكماديميةبعدفيماعرفتللفلسفة

سماها..مق033عامحواليفىمشابهةمدرسة

.الليسيوم

يكنوإن.نظامىتعليمأثينانساءلمعظميكنولم

منوالرقصوالشعرالموسيقىفيتعليماتلقينقدبعضهن

الدينية.المنظماتلبعضانتمائهنخلال

منكثير-القديمةالبلادمنكغيرها-اليونانفيوجد

النشاطمننوعاتبنتالتيالسريةالدينيةألمجموعات

أرسطوطاليسوليسيومأفلاطونأكاديميةأنذلك،التعليمي

بعضتولتذلكوبجانب.ديخيةصبغةذواتيكانتا

الطبيةالدراساتفتطورت،التعليممهمةالمهنيةالمؤسسات

تربويةجمعيةلتكونمعاتحالفتالأسرمنعددوسطمثلا

سرية.

الرومانيونأقام.الرومانقدماءعندوالتعليمالتربية

عامحواليالإغريقيالنمطعلىشماملاتعليميانظاما

التعليمفرص-الإغريقعكسعلى-فيهأتاحوا..مأق..

بتعليميقومألابتدائيةالمرحلةمعلمفكان.والبنينللبنات

العمر.منوالعاشرةالسابعةسنبينالموسرةالأسرأبناء

وكتابتهما.واللاتينيةالإغريقيةاللغتينقرأءةالأطفالوتعلم

اتيحتابتدائيا،تعليماالبناتفيهنالتالذيالوقتوفي

العاشرةسنبينالثانويةبالمدأرسللالتحاقللبنينالفرصة

وادابقواعددراسةالبنونيواصلحيث،عشرةوالرابعة

التعليمالرومانيونعرفولقد.والإغريقيةاللاتينيةاللغتين

للخطابةالطلابتعدالعلياالمعاهدكانتحيثبمالعالي

الحكم.وشؤونوالقانون

التربيةنظممنجانباتبنواقدالرومانيينأنمنوبالرغم

بعضفيالإغريقفاقواقدأنهمإلا،الإغريقيةوالتعليم

بتطويرقامواحيث،والقانونوالهندسةكالزراعةالمجالات

كان..مق002عاموبحلول.المعارفتلككل

الغربي.العالمأنحاءمعظمفيثقافتهمنشرواقدالرومانيون

التعليموانتشارالدين

المدارسوإقامة،بالتعليمالختلفةالدياناتأتباععني

دينهم،إلىالناسيدعونكانواخلالهومن،الدينلنشر

،النصارىورهباناليهودأحبارالعمليةهذهفيوضمارك

التربيةبمهنةنهضواالإسلاميالعالمفىالعلماءأنكما

عملواقدالنصارىفإنولهذا.يواصلونهاومازالواوالتعليم

خلالأوروباشمالمناطقأغلبفىمدارسهمنشرعلى

علىعملواكما،النصرانيالعصرمنالأولىالقرون

واسياوإفريقياوالجنوبيةالشماليةالأمريكتينفيالتنصير

الخامسالقرنبينالواقعةالفترةفيالهادئألمحيطوجزر

تمكن-أيضما-الفترةتلكوخلال.العشرينوالقرنعشر

حتىإندونيسيامنالإسلاميالديننشرمنالمسلمون

إدخالوالمسلمونالنصارىاستطاعالطريقةوبهذه.أسبانيا

عالمية.ثقافاتعدةفيالنظاميالتعليم
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أ!ين،واالهندحتىاخصرانيةارالإسلامدعاةوصل

قرولىمنذنظامىتعليملديهمكانوالصيني!تالهنودلكن

الهندوس)كتابالفيداكتابشمكلالهندففىخلت،

الذهبيالعصروحلالللتعليما.أسعاسيامصدرا(المقدس

أهممنواحدةبوصفهاالهندعرفتجوبتاأسرةلحكم

عاميبينالجامعاتافتتحتحيثالعالمفيالعلممراكز

الجامعاتظهورمرطويلوقتقبلم05و.032

تأسعستفقدالص!تشىأما.الوسطىالعصورفيالأوروبية

عاميل!!ذلك!!انرالهند،فيظهورهاقبلالجامعات

.الميلاديالأولوالعام..مأق99

فيللمسلمين!!ان.المسلمينعندوالتعليمالتربية

ازدهارعهودخلال-الإسعلاميةالدولأنحاءجميع

علىعملتقريباواحدتعليمينظام-الإسلاميةالحضارة

الأجماس!شتىبينالعلميوالمنهجالعقيدةوحدةتحقيق

ظهرتوقد.الإسلاميةأطالدرمنهاتألفتالتيوالشعوب

إلىسبقواأفذاذمربودظهركمامتعددةتعليميةمؤسمسات

منحثيرقبلأصوأ!اوالتربيةحقا!تمنلكثيرالإشارة

الحديث.العصرفيالترلويين

وثيقاارتباض!!الإسلاميةاتاربالتربيةيرتبط.المسجد

،للعبادةداراكونهجانبإلىالمسجدكانفقدبالمسجد؟

الوفودلا!شقبالوساحةللقضاء،ودارا،للتعليممعهدا

مقصوراالتدريسيكنولما.الله!مبيلفيالمجاهدينوتجمع

اللغويةالدرالعماتكذلكثعملبل،الديخيةالموادعلى

بعدالمساجدهذهأهمومن.والحسابوالفلكوالأدبية

المدينة،فيضديإمهالرسولومسجدمكةفيالحرامالمسجد

فيالبغداديالخطيبفيهدرسالذيلبغدادالمنصورجامع

درسالذيوالكسائى،الهجريالخامسالقرنمختصف

،شعرهمنشيهيمليكانالذيالعتاهيةوأبواللغةعلوم

شتىمنالعلمطلابإليهوفدالذيدمشقجايمكذلك

مصرفيالعاصبنعمرووجامع،الإسلاميأصمالعاأرجاح!

المسجد.ان!:.م643هـ،21عامبنيالذي

الفتوحاتبدايةمنذالظهورفيبدأت.الكتاتيب

اللهإلىبهيتقربعملايعدبناؤهاوكانالأولىاالإسلامية

علىوالأغنياءأغقراءاالتلاميذفيهاوينحرط،وتعالىمسبحانه

وقدسواء.حدعلىوالقرىالمدنفيوانتشرتسعواء،حد

بعيدةأوبجوارهاأوالمساجدفيتقامالكتاتيبهذهكانت

منوقتفيضمالذيالبلحيالقاسعمأبيكتابمثلعنها

فيالتلاميذتعليمايتولىوكادتلميذ..0003الأوقات

ومعلمونالأشأ!االمقامفيأغرآناحفظةالكتاتيبهذه

والشعر،التارل!الدينيةالعلومجانبإلىيدر!مونآخرون

العربية،اللغةقواعدمنوقليلا،الحسابومباد!ئى

أممتاتيباهذهفيأمعماؤهملمعتمنأبرزومن.والأدب

م(،723أهـ،50)تمزاحمبنالضحاكالمعلمينصت

وعبدالحميدم(،347هـ،أ62)تزيدبرشالكميت

.الكتاب:انظر.م(947هـ،أ23)تال!صاتب

الانعليهنطلقأنيمكنماوهي.الكتبخزائن

حوانيتماوقتفىبعضهاعلىأطلقوقد،المكتبات

القرنخلالهذهالكتبخزائنأولىظهرتوقد.الوراقين

معاويةبنيزيدبنخالدخزانةفىوتمثلت،الهجريالأ:لا

للعامةالخزانةهذهفتحتوقدم(،407هـ،8ه)ت

المساجدفيعامةمكتباتوأنشئتمنها،أ!لاستفادة

مكتبةوأهمهاوالباحثونالعلراطلابإليهايرجعوالمدارس

وانتشرت.القاهرةفيالحكمةوداربعدادفيالحكمةبيت

مدنكلفيالعباسيةالخلافةمطلعمنذالوراقينحوانيت

وتقام،للب!الكتبفيهاتعرضبىوكانت،الإسلاميةالدولة

الوراقينأشهرومنأ،دباء،واالعلماءب!تالمناظراتفيها

الحمويوياقوت،الفهرستمؤلفأضديماابنالأدلاء

.البلدانومعجمالادباءمعجممؤا!

فيالإسلاميالعالمفيمدرسةلأوأنشئت.المدارس

المدرسةاسمهاوكانحاليا(،)إيرانفارسبلادفينيسابور

بدايةأنإلا.الهجريالرالغالقرنفيوذلكالبيهقية

امشيلائهمعندالسلاجقةبالأتراكارتبطالمدارسازدهار

السلجوقيالملكنظامالوزيرأس!فقدبغداد.على

وقد.أم640هـ،457سنةببغدادالنظاميةاللدرسة

بالمسكنالطلابوزودللمعلمينثابتةرواتبأعطى

فيالجامعيةالكلياتلنظامنواةالمدرسةهذهوتعد،والمأكل

الإسلامي.العالم

الدولةعهدفيالمدارسانتشرتفقدمصرفيأما

مدرسة63وحدهاالقاهرةمدارسعددوللغ،الأيوبية

الدينزينالسلطانبناهاالتيالناصعريةالمدرسةأشهرها

سنةقلاوونبنمحمدالسلطانوأتمهاالمنصوريكتبغا

قدالمدارسهذهأنمنالرغموعلىأم303هـ،307

بدأتوالطيةالطبيعيةالعلومأنإلا،الفقهبدراسةعنيت

أنهخاصةالمدارسهذهمناهجإلىتدريجياطريقهاتشق

بالمدرسةيلحقكان)مستشفى(بيمارستانافتتحكلما

ون!يا.عملياالطبلممارسة

الوسطى.العصورفيالنصارىعندوالتعليمالتربية

التربيةنظرتشكيلفيأساسيادوراالنصرانيةالكنيسةأدت

مناممتمرتالتيأ!سطىاالعصورخلالالأوروبيةوالتعليم

.الميلاديعشرالسادسالقرنإلىالميلاديالخامسالقرد

ونقلها،النصرانيالدينتعاليممعرفةأص!جاراعلىحساد

علىالدينيةالجهاتسيطرتفقدولهذاأطفالهما،إلى

المدارستلكواستمرت،المظاميالشعليممنكبيرجانب

الطلابكانحيثالدينيةللمهنطلابهاتعدالسنينمئات



217والتعليمالتربية

فيآخرونوتعلم،لمسكناهمفيالكهنةأيديعلىيتعلمون

.والأديرةالأبرشيات

علو،والأديرةالأبرشياتهذهفيالطلابتعلمولقد

تعدالتياللاتينيةواللغةاللاهوتوعلمالكنسيةالتراتيل

الاخرىالعلومإلىبالإضافة،الغربيةللكنيسةالرسميةاللغة

والرومانىالإغريقىألمجتمعينفيتدرسكانتالتي

فيعرفتامجموعتينإلىتنقسموكانت،القديمين

المجموعةاشتملت.السبعةالحرةبالفنونالموحدةصورتهما

النحوهيموادثلاثعلىبالثالوثتعرفالتيالأولى

تعرفالتىالثانيةالمجموعةواشتملت.والمنطقوالبلاغة

والفلكوالهندسةالحسابهيموادأرلغعلىبالرابوع

والموسيقى.

فكانوأ،الرسميالتعليممنحظاينالوالمالذينأما

أساسعلىوالحرفالمهنأصحابعندبالعمليلتحقون

أعدتهمالتيالفروسيةتعلموبعضهم،الصناعيةالتلمذة

تكونتوقد.الحكوميةالوظائفأوالعسكريةللحياة

اليدوية،والمشاعاتوالتجارالأع!اللأصحابنقابات

المهن.أصحابمنوغيرهم

العربيةالجامعاتنشأة

وتعد،الجامعاتإنشاءإلىسباقينالعربكان

وجامعةمصرفيالأزهرجامعةهماعربيتانجامعتان

أنشأ.الحدشةالجامعاتاحتذتهنموذجاالمغربفيالقرويين

وبدأ،م079هـ،935عامالصقليجوهرالأزهرجامعة

بالجامععرفالذيالمسجدفىأحلمىواالدينىالنشاط

العقليةالعلوملدرأسةأبوابهفتحثمالأمر،بادئفىالأزهر

فىباللهالعزيزعهدفيالدينيةالعلوممعجنبإلىجنئا

وبدأ.الميلاديالعاشر،الهجريالرابعالقرنمنتصف

مرتباتتلقوامدرسا36قوأمهاتدريسبهيئةالتدريس

الأزهر،انظر:.الجامعةبجوارمساكنلهموهيئتشهرية

جامعة.

بنتفاطمةتبرعتبأنبدأتفقدالقرويينجامعةأما

عامذلكوكانجامعمسجدببناءالقيروانيمحمد

جامعةباسملاحقةمرحلةفيعرفثمم،985هـ،ء24

الجامعةهذهفتراتأزهىمنالمرينيينفترةوتعد.القرويين

مدينةعلىالوافدينلكثرةالدراسيةالموادتنوعتحيث

أخرىعلومالدينيةالعلومجانبإلىوأدخلت،فاس

والفلك.والرياضياتالطبيعيةوالعلوموالأدبكالتاريخ

القرويين.جامعةانظر:

تعدمدارسالإسلاميالعالمومدنبعواصمأقيمت

اللغة،علمفيهايدرسالعاليللتعليممؤسساتبمثابة

والهندسةوالمثلثاتوالجبر،،والأدبوالنحو،،والشريعة

ذلك.وغيروالمنطقوالطب،والفلكوالفيزياء،والكيمياء

الملكنظامبغدادفيأنشأهالمدارسمنالنوعهذاوأول

.شاهملكالسلجوقيللسلطانوزيراعملالذي

عليامدارسالمدارسمنالنوعهذاغرارعلىوقامت

والناصريةسوريا،فيوالشريفيةالرشيديةالمدرسةمنها

بهاألحقالتيبغدادفيوالمستنصريةمصرفيوالصلاحية

وأمدرسةمنهامةمدينةتخلولم.الطبلتعليممستشفى

العليا.المدارسهذهمنأكثر

التعليممعاهدانتشرتفقد)أسبانيا(الأند!فيأما

منمئاتعدةبهاكانوحدهاقرطبةإنحتىكبيراانتشارا

وأشبيليا،،قرطبةبهاالجامعاتأشهرومنالمعاهد،هذه

غرناطةجامعةبوابةعلىنقشتوقد.وغرناطةوملقا

أربعةعلىونظامهالعالماستقراريقوم:التاليةالعبارة

العابدين،وصلاة،الملوكوعدلالحكماء،علمأسس!:

أوروباطلابالجامعاتهذهإلىووفد.الشجعانوبأس

للدراسة.وأمراؤهاوقساوستها

منكبرىاستفادةأوروباتستفيدأنالطيعيمنكان

فىجامعاتهاإنشاءفىبدأتعندماالإسلاميةالجامعات

أولإنشاءمنقرنينبعدأي،الميلاديعشرالثانيالقرن

العلومجانبإلىواقتبسوا.الإسلامىالعالمفيجامعة

جامعاتفياتبعتالتيالنظممنوغيرهاالإداريةالنظم

وتنظيم،الجامعيالزيذلكومثال،الإسلاميالعالم

ونظام،التعليموحلقات(،)نقاباتروابطفىالمعلمين

التعليم،علىوالأوقاف،للطلابالداخليوالسكنالتعليم

نظاموكذلك.المحنكوالأستاذالمعيد،-المدرسونظام

نشأتوكما.القدريسوأساليب،الدراسيةالمناهج

نشأتالمسجدكنففيالأولىالإسلاميةالجامعات

حدثكماالكنيسةأحضانفيالأولىالغربيةالجامعات

.كمبردججامعةقيامعند

الغربيةالجامعاتنشأة

خلالأوروبافيمرةلأولالحديثةالجامعاتظهرت

فيالجامعاتنظاممنمقتبسةالميلاديعشرالثانىالقرن

نقاباتأوجمعياتشكلفيذلكوكانالإسلاميالعالم

أماكنأومبانفىتكنلمولكنهاالعلماء،منعدذاتجمع

محددة

نموذج:نموذجينأحدالأوروبيةالجامعاتمعظمتتبع

وقد،باريسجامعةتمثلهوكانت،الشمالجامعات

عشرالثالثالقرنخلالأوروبافىجامعةأشهرأصبحت

عنأوروباشمالفىالجامعاتمعظموتطورت.الميلادي

تلكوكانت،الأبرشياتمدارسفىالمعلميننقابات

فرضواالذينالمعلمينجمعياتبوساطةتدارالجامعات
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ا!سطىاالترزد!يأ!رولاألحاءكل!ي!عرولةكالتباريسجامعة

وأساتدتها.علمائهام!المشاهيربمس!

درجاتومنحهمتعليمهممقابلالطلابعلىرسوما

الفنونهيتدرسالتيالأسا!حيةالموادوكانت.جامعية

.واللاهوتالحرةالسبعة

أوروبا،جنوبجامعاتنموذجهوالثانيوالنموذج

أوروبا،جامعاتأقدموهيإيطهاليا،فيبولونياجامعةوتمثله

فيالجامعاتوت!صنت.أم001عامفيتأسستوقد

منالمكولةوجمعياتهمالطهلابنقاباتمنأوروباجنوب

الطلابكانبينماالسنكبارمن،الحرهـوالمهنأصحاب

العشرين.أعمارهمتبلغلمالذينالصغارمنالشمالفي

علىالجنوبيةالجامعاتفيالطلابنقاباتدرجتوقد

عملهمتسظمالتيأغوانينوااللوائحووضعالأساتذةتعيين

جامعاتمعظموكانت.الغيابحالةفيكالمحاصعبة،

والطب.القانوندراسةفيمتخصصةالجنوب

فيتشترطالوسوأمحصورافيالجامعاتتكنولم

عاموحتى.الابتدائيةأوالثانويةالدرا!مةإكمالطلابها

سنفىبالجامعةيلتحقواأنالأطفالبمقدوركانأم005

لأخرىمدينةمنمتجولأالتلميذيظلحيث،العاشرة

كانتام005عاموبحلولجامعاتها.فيالدروسيتلقى

حتىموجودابعضهامازالجامعة08حواليأوروبافي

الجمامعة.انظر:.هذايومنا

الأوروبيةالنهضةعصر

التيأوروباتاريخمنالفترةتلكالنهضةعصريمثل

لقدوالنفوذ.والاستقلالبالعالمالاهتمامروحفيهاسادت

الميلاديعشرالرابعالقرنخلالإيطاليافيالنهضةبدأت

والسادسعشرالخامسالقرنينخلالأوروباأرجاءوعمت

المعرفة.فيالنظرإعادةحركةبدأتحيثالميلادي!تعشر

المناداةفىالكلاسيكيونبدأالنهضةعصرخلال

ثقافةمنبدلآالقديمتينوالرومانيةالإغريقيةأصثقافت!تاباحياء

الوسطى.أحصورا

أهدافأهمأنالتقليديونالإنسانيوناعتقدأغد

الأثينيونرأىكماتماما،المتقفإعدادوالتعلي!ااشتربية

الإغريقيةالساحاتمدارسعدوافقدولذلكالقدماء،

خلالأوروبافيالمدارسنشأتوهكذا.المدارسأفضل

تلكغرارعلىالميلاديينعشروالخامسعشراشابعأغرن!تا

اللغتينفيهاوتعلمواالعليا،الطبقاتأطفالوقبلت،المدارس

الادأبإلىبالإضافة،القديمةوالآدابالإتينيةواالإغريقية

المدارسهذهتطورتاشمنوبمرور.أجدنيةاواكتربيةأسعامةا

بتدري!عنيتالتيالأوروبيةالثانويةالمدرسةأصت!صن

باسمأضانويةاالمدارسهذهعرفتوقد.الحرةالسبعةأ!نورا

فرنسا،فيالكوليجووالليسيهألمانيا،فيالجمنازيا

إنجلترا.فىالنظاميةالثانويةوالمدارس

التحقوافقدالمجتهـ،فيالدنياالطقاتأطفالأما

واللهجاتوالكتابةالقراءةدرسعواحيثالابتدائيةبالمدرسة

تئالفرصةولموالجغرافيا.والتاريخوالحسابالمحلية

وبدأت.الجامعةأوالثانويةبالمدرسعةللالتحاقلهؤلاء

السادسالقرنمنذأوروبافيالظهورفيالالتدائيةالمدارس

عشر.

م!ففيالطباعةاخضاعأدى.المجطعةاختراع

منكميةتوفيرإلىالميلاديعشرالخامسالقرن

القراءةتعلمفىيرغبونالكثيرينجعلمما،المطبوعات

تلكشحإنتشارفقدهذاإلىوبالإضافة.وال!صتالة

والاستزادةالاطلاععلىالحرصعلىالكثيرينالمطهبوعات

أكفاء.معلمينمنهمتحعلالتيالضروريةالمعلوماتمن

الطباعةاكتشافتم.النصرانيالدينىالإملاحعصر

الكنيسةأنصاربينالخلاففيهازدادالذيالوقتفي

سمىماظهورإلىأدتبصورة،الرومانيةالكاثوليكية

السادسالقرنفيأوروبافيالإصلاحيةالدينيةبالحركات

التيالبروتستانتيةالحركةظهرتثمومن،الميلاديعشر

وقد.الإنجيلبتداولالناسلكلالسماحبضرورةنادت

زهيدةمنهكثيرةنسختوفيرإلىأ!اعةااختراعأدى

الثمن.
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كألمانيا،،البروتستانتيةالأوروبيةالبلادبعضبدأت

مدارسإنشاءفيعشرالعسادسالقرنفيوسويسرا،

بلهجاتهمالإنجيلدراسةمنلتمكينهمالعامةلأبناءابتدائية

الكاثوليكيةالكنيسةقامتنفسهالوقتوفي.المحلية

بعضقامتحيث،التعليمينشاطهابتوسيعالرومانية

أطفالتدريستتولىمدارسبإنشاءالكاثوليكيةالمجموعات

المدارسأعدادزادتوقد.المحليةباللهجةالكاثوليك

أيضما.مطردةبصورةالثانوية

العقلعصر

القرنمنالأولالعقدفيالغربفيالعقلعصربدأ

حيثعشرالثامنالقرنأواخرحتىوا!شمرعشرالسالغ

لاكتشافالعلميوالتجريبالتفكيرعلىالعلماءعمل

لها.وفقاالطبيعةتعملالتيالقوانين

فيالعلميةالحركاتبتلككثيراوالتعليمالتربيةتأثرت

إلا،المدارسفيالعلومتدريسبدءمنفبالرغم،جوانبعدة

إلاوالثانويةالابتدائيةللمدارسبالنسبةيحدثلمذلكأن

كانالأمرولكن.الميلاديعشرالتاسعأعرنأمنتصففي

العلومبتدريسالشديدالاهتمامبدأحيثللجامعاتملحا

.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرمنذالعلميوبالتجريب

بدأالطيعية،العلومعلىطرأالذيالتطورمقابلوفي

هوبزوتوماس،ديكارتأمثالوالفلاسفةالعلماءبعض

الاجتماعيةالعلومتطويرأهميةإلىبالدعوةلوكوجون

التيالسلوكيةالعلوموتطويرالإنسانيةالمجتمعاتلتحليل

الأفراد.سعلوكلتفسيرالنفسبعلمبعدفيماعرفت

فيالتدريبأهميةتثبيتإلىأيضاالعلميةالثورةأدت

الآلاتامشخداممثلالأخرىالمجتمعيةالنشاطاتبعض

الطرقمنبدلأوفلاحتهاالأرضحرثفىالحديثة

.الفترةتلكحتىسادتالتيالتقليدية

المجتمعاحتاجالصناعيةالثورةحلتعندماوهكذا

،والعلومالهندسةمجاليفىعالياتأهيلامؤهلينأفرادا

فيكثيرةمناطقفيوالفنيةالتجاريةالمدارسفنشأت

أمثالمنالقادةبعضنادىالمتحدةالولاياتوفيأوروبا.

موادإدخالبضمرورةجيفرسونوتوماسفرأنكدن،بنيامين

قصدوافقدالنافعةالموادأما،الدرا!حيةالمقرراتإلىنافعة

المذهلالتغيرمتطلباتلمقابلةالضروريةالعلومتدريسبها

.الصناعاتمجالفي

الدولةمدارسنشأة

الدولةأصبحتالميلاديعشرالتالممعالقرنبداياتمع

فيالكنيسةمحلحلتوبذلك،للوحدةرمزاالغربفي

الإشراففتقلص،التعليممؤسساتعلىالفعليالإشراف

التعليم.علىالدولةإشرافوزاد،الديني

-ام978عامالفرنسيةالثورةعقب-فرنساففي

تحتوالجامعاتالثانويةالمدارسمنسلسلةنشأت

وأصبحت.ام208عامفيللدولةالكاملةالسيطرة

أما.أم833عامفيالنظاممنجزءاالابتدائيةالمدارس

إحكامفيفرنساسبقتافقدوبروسيا،المتحدةالولايات

نظامابروسياتبنتحيث،التعليمنظامعلىالدولةقبضة

جميعبالتعليمفالتحق.للدولةتماماخاضعاتعليميا

المنهجأما.الدولةمنكاملينوتنظيمبتمويلالأطفال

والجغرافياالألمانيالأدبتدريسشملفقدالدرالممي

عاموفى.للتدريسالمعلمينأفضلاختياروتم،والتاريخ

.الموحدةلألمانياإمبراطورأولبروسياأصئملكام187

كانبروسيافيالوطنىالتعليمنظامبأنالاعتقادومماد

قوتها.فيأسامسيا!مببا

الدولةهيكانتإذبريطانيا،فيالحالأختلف

ولكن،الوقتذلكفيالتعليمعلىتسيطرلمالتيأ!حيدةا

التعليم،نشرفيالخيريةوالجمعياتالكناشتوسعت

المصلحوأسس!.الدولةدوركثيرافاقدوراوتولت

المطاحن-بعضيملككانالذي-أوينروبرتالبريطاني

التالشالقرنأوائلفيبريطانيافىللأطفالمدرلممةأول

كانتفقدبريطانيافيشهرةالمدارسأكثرأماعشر.

تقليدياثانوياتعليماقدمتااللتينورجبيإيتونمدرمعتي

المجتمع.فيالعلياالطبقاتلأبناء

ولكن،البنينتعليممستوىفيالبناتتعليميكنولم

وتمكنعشرالتالممعالقرنمنذالازديادفيبدأالبناتعدد

الفرصةفإنواليوم.بالجامعاتالالتحاقمنمنهنقليل

بصورة،والبناتالبنينمنلجمئالأطفالمتاحةللتعلم

ماالدولبعضفيالبناتتعليمفإنهذاوبرغم،متساوية

الذكور.تعليممستوىدونزال

الدولمعظمفيوإلزاميامجانياالابتدائيالتعليمأصبح

فإنهذامنوأكثر،العشرينالقرنبدأياتمعالأوروبية

فيالثانويةالمرحلةنهايةإلىامتدالإلزاميألمجانيالتعليم

المهنيالتعليمفىالملحوظالتوسعوبرغم.الدوللعض

فإلى،العشرينالقرنمنالأولالعقدمنتصفمنذوالتقني

منكثيرأقدموقدعاما،ثانوياتعليماتقدمالدولمنكثيرأ

إلىالابتدائيةالمرحلةقبلالأطفالتعليمإضافةعلىالدول

العشرين.القرنمنتصفمنذالتعليميةأنظمتها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدولفىالتعليم؟الإسلاميةالدولفىوالتعليمالتربيةانظر:

الدولمقالاتفىبالتعليمالخاصوالحزء،الإسلاميةالتربية،العربية

المحتلفة.

أيضا:انظر
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مسلمونتعيمرجال

لصرأبو،المارابىمصط!على،الطمطاويالدي!لاصرالأسد،ا

ركي،ماركالجهيمانعبدالكريمبالكر،بدري

أقيت،محمودالطي!عبداللهطه،حسين

أبوالركاتسلامب!القاسمعيدأبوالحاسرحمد

مساركعلىويالطهطرفاعة

الجنسياتمختلفمنتعليمرجال

وليام،!حاشيماسدبرترا،لمما!راألأطود

هولمرسقراطحوريروسلييرأكيفا،

مارحا،لتسوريموإهـ..ممط،س!سرأوير

سلالرحا،قميسترامآد،سميثكحا،رزودبا

فيليص،لىسكتوميلايتتريدلر،بلوفر!وبر،يملتلها

إسحة!السيرليوت!،أوحستولهلم!رمادبتيود،

روبرت،هتمتمينسللوردا،كلف!!لوير،يلبر

دريامالىحو،مييوسكولىيوها،أ!ريلستا

هاديو،رتلاهرسموعاليمولسيرا،كستودللا

شترريدضيسلقدا،لايولونحا،حيهبيا

كرلو،شمص!!اوطيوصعاألىحو،لاتمد

كورتامحردأ،سهدواكحا،رريتاماليردارإد،يكاندتور

ريختا

حامعأحاصر،اسعمرواغدبمةاروماالأزتك

المدرسةا!قلاعصرحامعةالأرهر،

يمةاغدا!صرالمهصةعصرالإعريق

الإدساليةاقىعةالوسطىالعصورالقروييرجامعة

صلةذاتأخرىمقالات

الأطفالروصةالحامعةالبدليةانتربية

المعاقودمدرسة،الحصانةال!صارتعليم

الموضوعصرعنا

التعليمأنواع-أ

العامالتعليم

المهيالتعليم!

العالمحولالتعليم-2

التمظيم-أ

الإدارة-!

التمويل-خ

العربيةالبلدانفىالتعليم-3

الابتدائيماقماط

الاشدائيالتعليم-!

الأخرىالدولفىالتعليم-4

سترالياأ

وسسياندإ!

أيرلمداح!

إدريقياجحو!-د

شورة!شعاهـ-

والتدريسالتعلم-5

تاريخيةنبذة-6

ح

الحاصأضعليما

الكسارتعليم

والتالويالمتوسطالتعليم

والحامعيالعاليالتعليم

الملبير

ياضما

المتحدةالمملكة

اكدا

المتحدةالولايات

يقصدالإسلاميةالدولفيوالتعليمالتربية

فيهاالمسلمينعدديزيدالتيالدولهنا،الإسلاميةبالدول

خمسمنالدولتلكوتتألف.السكانعددمن%05عن

منأكثروتتكلموأوروبا.وإفريقيااسيافيدولةوسبعين

لغةاللهاختارهاالتى،الحربيةاللغةأهمهالغة،عثرةخص

مساحةربعمنيقربماولأولأتلكوتحتل.الكريمالقرآن

العالم،سكانسدسعلىمايزيدوتضم،الأرضيةأعرةا

والمستوى،واللغةالجن!رحيتمنيحتلفونوأهلها

صعوبةتأتيهنامن.السائدةالتعليميةوالنظهم،الاقتصادي

منالهائلالعددهذافيوالتعليمالتربيةعنالحديث

والتعليميةوالاقتصاديةالسياسيةالنظماذات،أ!الدو

النظروجهةنوضحأنفائدةأكثريكونولعله.الختلفة

دولتسودالتيالتعليميةالأوضاععنالعامةالإسلامية

الإسلامي.أصمالعا

الأوضاع.الإسلاميةالدولفىالتعليميةالهياكل

الحالية،والتعليميةالتربويةالمؤسساتفىالقائمةأخعليميةا

ينبغيكمادورهاتؤديلا،الإسلاميالعالمبلادمعفمأفى

وتصورأعبادة،الإسلامهديعلىأجياالأتنشئةفى

أدتازدواجيةالإسلاميةأسدولافىأضعليماوسلوكا.ويعاني

بعلوميهتمأصيلإسلامىتعليم:للتعليمنظامينوجودإلى

حديثوتعلي!م،الأولىبالدرجةالعربيةواللغةالدين

الطبيعية.العلومعلىويركز،التعاليمبهذهيهتملامستورد

التعليمتوحيدإلىالإسلاميالعالمفيويتطاإلمصلحون

والعلومالدينيةالعلومبينيجمعواحد،إسلاميإطارفي

والطبيعية.الاجتماعية

المتاحةالتعليمفرصضيقإلىالعواملهذهأدت

خططالانالإسلاميةالدولوتو!!ي.للمواطنين

علىالتركيزمعوأنواعهالتعليممراحلكافةفيللتو!يع

الإسلامأنوبرغم.الأسالحميأوالابتدائيالتعليممرحلة

فإنومسلمةمسلمكلعلىفريضةالعلمطلبأنيعتبر

عنكثيراتقلالتعليممؤسساتفيالمقيداتالبناتنسبة

فيالحديثةالإحصاءاتوتشيرالذكور.منالمقيديننسبة

.المرأةتعليمفيملحوظتحسينإلىالإسلاميةالدولمعظم

مراحلبعضفيالتعليمفيالبنينمعالبناتوتختلط

منآخربعضوفي،الإسلاميةالدولمنعددفيالتعليم

تمامامستقلةوفصولمدارسفيالبناتتعليميتمالدول

إلىدعوةالأخيرةالسنواتفيظهرتوقد.البنينعن

محتوياتتكونوأن،التعليمفيالجنسينبينالفصل

لاضطلاعهاوداعمةطبيعتهامعمتسقةالمرأةتعليممناهج

الفاضلة.الأخلاقإطارفيوالمجتمعالأسرةإزاءبواجباتها

التعليميهدف.الإسلاميةالدولفيالتعليمأهداف

للشخصيةالمقوازنالنموتحقيقإلىالإسلاميةالدولفي
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روحياالفرد،تربيةخلالمنوذلك،المتكاملةالإنسانية

ولذامنتجا.صالحاإنساناليكونوجسمياوعاطفياوعقليا

تناديالإسلاميةالدولفيأصداؤهاتترددقويةدعوةفإن

والاجتماعيةواللغويةالشرعيةالعلومصياغةبإعادة

الإنسانتنشئةهدفتحقق،إسلاميةصياغةوالطبيعية

بهيناديماويكملهاالدعوةبهذهولمجصل.المنتجالمسلم

منهموالتربويون،بعامةالإسلاميةالدولفىالمفكرون

الإسلاميةالشعوبلغاتتعلمتشجيعضرورةمن،بخاصة

ودعوتهم،الأوروبيةاللغاتجانبإلىوالاسيويةالإفريقية

اللغةتعليمتليأولويةالعربيةاللغةتعليميعطىأنإلى

لكتابةالعربيةالحروفعلىالحفاظضرورةمع،القومية

هذهصلةلتدوموالاسيويةالإفريقيةالشعوبلغات

الشريفة.والأحاديثالكريمبالقرانالشعوب

نأالإسلاميةالدولفىالتربويةالأدبياتتؤكد.المعلم

نحوعلىإعدادهايتملمالمعلمينمنالعظمىالأغلبية

شتى.لأسبابهذاويرجع،الإسلاميةالتربيةأهدافيحقق

إعدادبرامجفىالنظرإعادةإلىقويااتجاهاثمةفإنولذا

يكونبحيث،للتعليمالإسلاميالتصورضوءفيالمعلم

المهني.إعدادهوفي،تخصصهمادةفيمؤهلامعلما

إعدادبرامجإلىموادإضافةالصددهذافيويقترح

التربيةوتاريخ،الإسلامفيالتربيةفلسفة:تتضمنالمعلمين

المقارنة.والتربية،الإسلاميةالدولفي

إلىنظرتهمنمشتقةالمتعلمإلىالإسلامنظرة.المتعلم

لديهوأن،اللهمخلوقاتأفضلبوصفه،الإنعسانطبيعة

والتأملالتعبيرعلىقادراجعلتهفيه،اللهأودعهاقابليات

فىالفاحصوالنظروالتنبؤ،والتخطيطوالتفكيروالتذكر

الأنفسوفي(الطبيعية)الظواهرالكونفياللهايات

مستخلفوأنه(،والاجتماعيةالفرديةالإنسانية)الظواهر

أداءإلىالامنالسبيلوأن،الأرضعمرانفياللهعن

العقل.وإعمالوالتعليموالتعلمالعلمهيلامانتهالإنسان

هذاأنالإسلاميةالدولفىالتربيةعلماءمنكثيرويرى

وأن،الإسلاميةالدولفيالتعليمفىمتحققاليسالتصور

فإنهمولذا،التعليمفيالسائدانالنمطانهماوالتلقينالحفظ

استغلاليستهدفنمطالنمطبهذايستبدلأنفييلحون

المتعلمينويحفز،للمتعلمينوالوجدانيةالعقليةالإمكانات

واستقصاء،العقلوإعمال،التعلمفيالذاتيالجهدبذلعلى

ويؤكدالقرار.واتخاذ،البدائلبينوالمفاضلة،والبراهينالأدلة

بينالتنسيقضرورةعلىالإسلاميةالدولفيالمتخصصون

تبثه،مامضامينوفيأهدافهافيالجماهيريةالإعلاموسائل

.أهدافمنالتعليمىالنظامشوخاهماوبين

الدولفيالتعليملنظمالتربويالتوجيهويلفت

ونمط،للمدرسةالتنظيميةللبنيةماإلىالنظرالإسلامية

المتعلصن،علىأثرمنفيهايعملونمنبينالقائمالعلاقات

المدرسةداخلالعلاقاتتتسمأنضرورةإلىويدعو

فيالعملبإجادةوالتواصى،والتراحموالتعاونبالتشاور

.المستوياتكل

التعليم؟والتعليمالتربية،الإسلاميةالتربيةأيضا:انظر

العربية.الدولفي

أسئلة

سكانياالسمبيوزنهاوما؟الإسلاميةبالدولالمقصودما-أ

وحضاريا؟

الإسلامي؟العالمدولفيالتعليميةالهياكلإصلاحيمكنكيف-2

الإسلامى؟العالمدولفيالتعليمأهدافإلىالموجهالنقدما-3

الإسلامي؟المنظهورم!رسالتهلأداءالمعلمإعداديمكنكيف-4

يتمكيصموضحادلكناقش.مختلصإسلاميمفهومللمتعلم-5

المتعلم؟هذامثلإيجاد

؟زيدونابن؟الجاحظانظر:والتدوير.التربيع

المسلمين.والعربعندالعلوم

عناصرمنوهو؟+.رمزهكيميافطعنصرالترليوم

الذريووزنه65،الذريوعدده.النادرةالأتربة

كارلالسويديالعالممرةلأولاكتشفهوقد.25958.1

جورجيسالفرنسىالعالمأنإلاأم،843عاممولمماندر

عامتقريباتمامانقىبشكلالفلزهذاعزلاستطاعأوربين

عناصرعنالتربيومعنصرعزلطرقوأفضل.ام509

عملياتهيالأرضفيالموجودةالأخرىالنادرةالأتربة

هذأوكثافة.بالإذابةالاستخلاصأوالأيونيالتبادل

م.525حرارةدرجةعند3/سمجرام.2538هيالعنصر

ينصهرأنهإلا،الخارجىمظهرهفيالفضةالتربيومويشبه

عندالغلياندرجةيبلغبينمام،1365حرارةدرجةعند

مقدارهتكافؤلهالتربيومأنالكيميائيونويعتقد.م0323

الغامقالبنيأكسيدهويتحول.المركباتمعظمفي)3(

عند)302؟+(الأبيفالأكسيدليصبح)704؟+(اللون

بيضاءالتربيوموأملاح.الهيدروجينمنتيارفيتسخينه

التربيوممركباتمنكثيروتشع.الزهرياللونإلىمائلة

الفسفورية.الموادمعوتستخدمأخضر،بلون

الكيميائي.العنصر:أيضاان!

الكنائستراتيلمنترتيدةالكئسيةالترتيلة

القرنخلالالتراتيلتطورت.الألمانيةالبروتستانتية

القدمفيالممعنةللتراتيلكان.الميلاديعشرالسادس

المصلينجماعةتنشدهاوكلماتالأجزاء،أحاديلحن

وقد.الموسيقيةالالاتمصاحبةبدونانسجامفي

فنالمؤلفونلهاوأضافتعقيداأكثرالتراتيلأصبحت
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فنلهاأضافواكما(،الألحانمزج)فنوالطاقالإيقاع

المؤلفينمنكثيرا!متخدم.الموسيقيةالآلاتمصماحبة

قصة)وهيال!ضتاتةمثلأكبرأعمالفيالتراتيلالنصارى

مو!ميقى(،غيرمنأنغامعلىالمجموعةتنشدها

العاطفية.والموصميقىالدينيةوالموشحات

ألمانيا،فياكبروتستانتيالمذهبمنشئلوثر،مارتنكان

لرعاياإضافيةفرصاتعطىلأنها،مهمةالتراتيليعتبر

وألوثركتب.الدينيةالطقوسفيللمشاركةالكنيسة

التراتي!!.منكبيراقدراكيف

معرونةترجمةأتدمأنهايزعمالسيعوئيةالترجمة

القديم.العهدالمصرانيةفيالمسماةاليهوديةللتوراةمكتوبة

وتقول.اليونانيةإضالعبريةاللغةمنترجمةالسبعونية

أ!ضبابترجمةقاموايهوديادارسا07إنالأولىالأممطورة

ساسماالمعررفرأجهودياالمقدسالكتابمنالخمسة

عمليةلدأتويوما.سبيرفيالخمسةموسىأسفار

..متالتالثأغرنا!ىبمصرالإسكندريةمدينةفىالترجمة

وقد.التوراةمنأحرىأجزاءذلكلعدشملتثم

اكتملت.حتىعام002الترجمةاممتغرقت

والمفرداتالأسلوبحيثمنمزاياالسبعونيةللترجمة

علىأجزاءبعضبنواقدالمترجمينأنإلىتشير،والترتيب

المستعملةللتوراةالرئيسيةالمصادرعنيختلفعبرينص

.اليوم

.الصدى:نظرا.الترجيع

)ألواالضرائبجبايةانظر:صريبة.الترحيص،

اضراث(.ا

وجهعلىتخفيفاالمنادىآخرحذفالتر!حيم

:اثنانإلاالأسماءمنيرخمولا.مخصوص

وأعلماأكانسواءالتأنيثبتاءمختوماكانماأ-

وثقةعائحثة)فيعالماياياثق،،عائشيانحو:علمغير

(.وعالمة

القيس:امرئقولذأ-كومن

التدللهذابعدمهلاأفاطم

فأجملىصرميأزمدتقدبهتوان

فاطمةياأي

غيريكونأنشرطعلىالمؤنثأوالمذكرالعلم2-

ياجعفنحو:أحرفثلاثةعرزائدايكونوأن،مركب

وسعاد.جعفرفيوياسعا

ول!اأحرفثلاثةعلىماكانوللأ،النكرةترخمولا

المركب.ولابالتاء،مختومايكن

كما-الأكثروهو-واحدحرفإماللترخيمويحذف

فيمنص"يا."ياعثم:فنقولقليلفهوحرفانوإما.تقذم

ومنصور.عثمان

:الفرزدققولومنه

مجوسةمطيتىإنمرويا

ييألرلموربهاالحباءترجو

صاحبهالرجلبهيختصما)والحباء.مروانياأي

به(.ويكرمه

:لغتانالمرخ!االمنادىفيولك

قبلعليهماكانعلىالحذفبعدآخرهتبقيأن-أ

يا.منصيانحو-كسرةأوفتحةأوضمةمن-الحذف

.حارثياجعفر،يامنصور،ياوالأصل-حاريا-جغف

والأشهر.الأولىهيأطغةاوهذه

"يانحو،المحذوفالحرفبحركةتحركهأن2-

حار".ياجغ!،

ينتظرمنأيينتظرمنلغةالأولىاأطغةاتسمىر

المنادىفيويقالموجود،كأنهويعتبرهالمحذوفالحرف

وتسمىللترخيمالمحذوفالحردتضمعلىمبنيإنهحينئذ

الحرفينتظرلامنأيلاينتظر،منلغة:الأخرىاللغة

علىفيبنيهالاخرهوالكلمةآخرفيمايعتبربل،المحذوف

الضم.

الكهربائي.المودد)الدبدلة(بمالإدكترونياتانظر:التردد.

طريقعنيتمالذيالفنىأخصميماأوالصورةالترديم

القماشعلىأخرىخاماتأيأوورقيةقصاصاتأ!همرت

آخر.سط!أيأو

الضوئيةكالصورمألوفةموادعادةالفنانونيستخدم

تمزجأنويمكن.الملصقات!ذهصئفيالتذاكروبقايا

للفنانويمكن.الفنانيضيفهاوألوانبخطوطالملصقةالمواد

الفنفىبهالقياميمكنمالاالمؤثراتمنيضفيأنأيضا

معينة.بطريقةالملصقةالموادبترتيبوذلك،التقليدي

علىللحصولالترديمفنيستخدممنالفنانينومن

نأالفنانبإمكان،المثالسبيلفعلى؟الألوانمنتركيبة

الصورةمنمواضعفوقالملونالورقمنقصاصةيحرك

كما.فيهيرغبالذيالمكانفىاللونيستقرحتى

لدراسةالترديمفنأساليبالفنونكلياتطلابيستحدم

منكثيروتدخل.واللونالنعسبلينئنةال!طالعلاقات

الفنية.مناهجهافيالترديمفنوالكلياتالمدارس

عامالملصقاتمعتجاربهمالمعاصرونالفنانونبدأ

جورجمنكلقامفقدبمالتقريبوجهعلىأم219

لصقواأعمالبإنجازبيكاسووبابلو،جريسوخوان،لراك
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منكثيرفيوأثروالنحتالرسمبينالتقليديةالفروقأزألالترديم

العشرين.القرنمنتصصفيالفميةالأساليب

الحائط.ورقأوالزشيوالقماشالورقمنجذاذاتعليها

لدأنيسقنينةسماهاالتىلوحتهفي،جريسواستخدم

مننزعتوورقةالصحفورقمنقصاصاتمولو،

أمثالمنفنانينأننجدأم029عاموبحلول.قارورة

تردالتيالتوضيحيةالصوراستخدمواقدإرنمستماكعم!

فىوالممتخدموهافانتزعوها،والمجلاتالكتبثنايافى

فألصقوهاواحدةصورةمنأجزاءواستخدموا،الترديم

وتخيلاتتأثيرأتلإحداثأخرىصورةمنقطععلى

غامضة.

فيالشخصيةللحمايةالرئيسيةالوسيلةكانالثرس

فىالناريةالأسلحةاختراعحتىالأولىالأياممنذالحرب

يدفىتحملالتروسوكانت.الميلاديعشرالرابعالقرن

اليدوتستخدمالعدو،ضرباتلتصدالذراععلىأوواحدة

التروسوصنعت.الحربةأوالسيفأوالهراوةالأخرى

.بالمعدنبعضهايغطىوكان،الخشبأوالجلدمنالأولى

المصريينلدىوكان.والأشكالالأحجاممتباينةوجعلت

قمموذاتغالباالشكلمعستطجلةضخمةتروسالقدماء

.مستديرةوالسريانيينالسومريينتروسوجاءت.مقوسة

وأمستديراثقيلاترساالقديمالإغريقيالجنديحملوقد

الترسالرومانيونأدخلوقد.بمقبضمقوىوكانبيضيا

بالخشب.المغطىالجلدمنالمقوسالمستطجل

الفرساناستخدم،الإسلاميةالفتوحاتوأثناء

التيالخوذاتإدخالوبعدمثلثا.صغيراترساالمسلمون

الأسلحةمنبغطاءيعرفالفارسكان،الوجهتغطي

صغيرادرعاالجنودأقدامحملتوقد.درعهعلىتوضع

أقواسهمتحميلالسهابمرماةوأعاد.الترسسميمستديرا

القرنوفي.بالارضيثبتكبيرترسوهو،السهامبتروس

تتكونمدرعةحلةارتداءالفرسانبدأالميلاديعشرالرالغ

بحاجةليسوافإنهمثمومن،الصلبمنواحدةقطعةمن

ضدقليلةحمايتهالأنأيضاالتروسواستبعدت.للتروس

فعلى.الأيامهذهخاصةامشخداماتوللتروس.البنادق

مصمنوعةترولمماأحياناالشرطةرجاليحمل،المثالسبيل

.المظاهراتأثناءلحمايتهممختلفةموادمن

فيجزءمنوالقدرةالدائريةالحركةنقلأداةالترس

وتتباين،متعددةبأحجامالتروستصنعأخر.إلىالالة

عقاربتحرككالتيدقيقةتروسمنوتتدرجاستخداماتها.

فيالدفعمروحةتحرككالتيكبيرةتروسإلىالساعة

العملاقة.النفطناقلات

فلزيقرصأوفلزيةعجلةمنالبسيطالترسيتكون

التروستعمل.الحافةمدىعلىالأسنانتسمىبنتوءات

معالترسينأحدأسنانتتشابكحيثازدواجفيدائما

فىفلزيمحورترسولكل)تتعشق(.الاخرالترسأسنان

،للقدرةبمصدرالتروسأحدمحورويتصل.مركزه

بمصدرالمتصلالمحوريدوروعندما.الكهربائيكالمحرك

فيالاخرالترسبادارةيقومالذيترسهمعهيديرالقدرة

الآخرالترسمحوردورانإلىهذاويؤدي.المعاكسالاتجاه

نافع.بعملليقوم

موادتستخدمولكنالفولاذ،منالتروسمعظمتصنع

وعادةصناعتها.فيوالنايلونوالبلاستيككالبرونزأخرى

عليهاللحفاظالشحمأوبالزيتالفلزيةالتروستزيتما

بتقومعاتالتروسأسنانوتصمم.الدورانأثناءباردة

والضجيج.والتذبذبالاحتكاكمنللتقليلخاصة

وألزيادةالتروستستخدم.التروستعملكيف

منالآلةمنمختلفةأجزاءفتمكن،الدورانسرعةتخفيض

مختلفة.بسرعاتالعمل

منأصغرالتروسمنزوجكلفىالترسينأحديكون

عددويكونالصغير،بالترسالترسهذاويسمىالاخر.

فيالأسنانعددنسبةوتحددالكبير.الترسمنأقلأسنانه

السرعاتالكبيرالترسفيالأسنانعددإلىالصغيرالترس

إلىترسمنالمنقولالتدويرعزمومقدارترس،لكلالنسبية

الصغيرالترسأسنانعددكانإذا،المثالسبيلفعلىآخر.

الكبيرالترسويدور:3،أهىالنسبةفإن06والكبير02

؟

ؤرركاكا
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!!!!نمحجح!حححبما!كساد

لوليترسالرمجةعظمترس

محرو!طتسدوديئرس

صصترسوالزسالحريدةمحموعة

المعروفةالترولرأنواعبعض

تسمىلتوءاتقرصأووعحلةمحورعلىأساساالتروستشتمل

الصورةوتبير.الآلاتسالعديدفىالتروسوقستحدم.الأسنان

استحداما.الأكترالتروسمنمجموعة)أعلاه(

لذلك.دورات3الصغيرالترسيدورعندماواحدةدورة

سرعةمنيقللفإنهالكبير،الترسالصغيرالترسيديرعندما

التدويرعزميضاعفولكنه،الثلثينبمقدارالدوران

الترسيعرف،الحالةهذهوفى.أضعافثلاثة)التورك(

الكبيرالترسيديروعندماالتخفيف.ترسبأنهالصغير

منيزيدفهو.تضعيفترسبمثابةيعملفإنهالصغير،الترس

التدوير.عزميخفضولكنهالدورانسرعة

منهاالتروسمنعديدةأنواعهناك.التروسألواع

للمحور(،موازيةأسنانها)تروسالمهمازيةالتروس

الدودية،والتروسانحروطية،والتروس،اللولبيةوالتروس

والتروس.والترسالجريدةومجموعة،الكوكبيةوالتروس

أمشانولهابسيطةتروسللمحورالموازيةالأسنانذات

اللولبيةالتروسوأ!شانلبعضها.موازيةمستقيمةومحاور

هذاله(.موازيةغيرأنهاأي)المحورعلىتملزأوية

السرعاتأثناءهدوءاأكثرالتروسيجعلللتروسالتصميم

فعالية.أقليجعلهمما،الطاقةمنجزءايبددولكنه،العالية

عظمتروسيسمىاللولبيةالتروسمنآخرنوعوهناك

منصفينعلىتحتويحيث،المشكلةهذهحلالرنجة

،الأخرىإحداهماتبطلمتضادتينقوتينيولدان،الأسنان

برفق.الترسانويدور

بينالحركةلنقلقائمةبزاويةالخروطيةالتروستتشابك

يشبهكبيرترسلهاالدوديةوالتروس.المتقاطعةالمحاور

لانهائىقلاووظبمثابةيعملصغيروترسالمهمازيالترس

،بالقوةلنقلقائمةبزاويةالترسانوششابكالمحور.حوأ!

المتقاطعة.وغيرالمتوازيةغيرالمحاور

كوكبية.تروستستخدمالأوتوماتيةأصسياراتاوفي

وهيالتداويرية،التروسأيضاالكوكبيةالتروسوتسمى

تروستسمىالتيالمهمازيةالتروسمنعددمنمؤلفة

الترسيدعىمركزيترسحولتدورالتي،ال!صبمط

الحركة.ناقلانظر:.الشمسى

آليةفيالمستخدمةوالترسالجريدةمجموعةوتتكون

وجريدةمهمازيترسمن،السياراتمنكثيرتوجيه

الترسويسيرجهتيها.إحدىعلىأمشانلهامسننة

وذهابا.جيئةالقضيبعلىالمهمازي

.السيارة:أيضاانظر

عامفيإنشاؤهتمبريطانىفندق!ورتترستهاوس

تقديمومجموعاتالعالمفنادقأكبرمنوهو.ام017

العطلاتلقضاءوقريةفندق008منأكثريدير.الأطعمة

بريطانياداخلفندقا023منها،العالمأنحاءجميعفي

المراكزوبعضمطعم.0003منأكثريديركماوأيرلندا،

الجزرفيالمراكزهذهوتتضمن.الأطعمةلتقديمالأخرى

الخدمةومحطات،الأرستقراطيةالطبقاتمطاعمالبريطانية

المطاراتأسواقأيضاالمجموعةهذهتنظمكما،والمقاهى

.والطائراتالقطاراتفىالأطعمةتقديموحدماتوالمطاعم

)ألواعالهواءمنقيانظر:.الكهروستاتيالترسيب

الهواء(.ممقيات

وعيونمستديررأسذوصغيرثديحيوانالترسدر

رتبةإلىالترسيرينتمي.البومةبعيونأشبهالكبر،بالغة

البشرأيضماتضموالتي(الراقية)الحيواناتالرئيسيات

فيالترسيريعيش.الراقيةالثديياتانظر:.العظمىوالقردة

وأرجلالشعر،عديم،كبيرتانأذنانوله.والفلبينأندونيسيا

بينالقفزعلىتساعدهطويلةخلفيةوأرجل،قصيرةأمامية

غيرأظافرأرجلهأصابعولمعظم.الشجريمسكنهأغصان

يستطعولا.بمخالبمزودانوالثالثالثانيالأصبعأن

فيرأسهتحريكعلىالمقدرةلهولكن،عينيهتحريكالترسير

فىيصبححتىالترسيرينمو.حولهماليرىالاتحاهاتكل
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عيونله.الهاديالمحيطغربجنو!موطنهصغيرحيوانالترسير

الأشجار.لفروعالإمساكعلىتساعدهمبطةوأصابعواسحة

بينيتنقلوهو.سم25إلىذنبهطولويصلالجرذ.حجم

والقواقعبالحشراتويتغذىنهارا،وينامليلا،الأشجار

السحالى.وصغار

لترويح.ا:نظرا0لترديها

الصدرعظمةتربطمقوسةرقيقةطويلةعظمة6الترقو

الآخروالاسم.الكتفلوحعلىالخطافيشبهبنتوء

عظمةأيضاالصدرعظمويسمىالناحرة،هوللترقوة

.الأخرمالخطافىوالنتوء،القص

*،!روىلم!كا!

لأكأقي

لآكل!حمحس!

الصدرعطمة

لعظمةامتدادوهيالكتىبأعلىالصدرعظمةتربطالترقوةعظمة

جالبعلىالصحيحمكانهفىالذراعالترقوةعظمةتمسك.الكتف

الجسم.

والعظمتان.الكتفينتسندانترقوتانالإنسانولدى

فيالذراعينويشدان،المائلاللاتينى)،(الحرفتشبهان

ماكسرتوإذا.الجسمجانبيإليالصحيحموضعهما

أسفلإلىيتدلىكتفهفإنما،شخصلدىالترقوةعظام

الترقوةكسورمعظمويحدثالصدرناحيةالأماموإلى

الضربةشسببقدوكذلك،الكتفينعلىالسقوطنتيجة

الموجودةالروابطتهتكأوكسرها،فيالكتفعلىالعنيفة

والأخرم.الترقوةبينالمفاصلعند

ترقوات،أربععلىتسيرالتيالحيواناتلدىوليس

كالقردةالأشجارمنتتدلىالتيتلكأما.الكلابمثل

بعضيولدقدنادرةأحيانوفي.كبيرةترقواتفلديها

.ترقواتدونالناس

.الإنسانجسم:أيضاانو

)طرقالتقويميةالجراحةالجلدبمترقيعانظر:.الثرقيع

(.التقويميةالجراحة

عدىالتىالجروحدتغطجةجراحيةطريقةالجلدترفيع

لتبرئةخاصةبصفةمفيدةطريقةوهيبالجلد.الجسمسطح

الخطيرةللحوادثنتيجةالجلدفقدانأنكما.الخطرةالحروق

أيضا.للجلدترقيعإجراءيتطلبربمابمالجراحةأووالمرض

منالسليمالجلدنقلالترقيععملياتمعظمتتضمن

منآخرجزءفىالجرحلتغطية،المريضجسمأعضاءأحد

الذاتيالترقيعيسمىالجراحاتمنالنوعوهذا.الجسم

كاملةبسماكةالمطعمالجلديكونوربما(.الذاتى)الطعم

البشرةكلعلى،كاملةبسماكةالترقيعيحتوي.جزئيةأو

علىالمشتملة)الطبقةوالأدمةللجلد(،العليا)الطبقة

وأالضامةوالأنسجةالعصبيةوالأطرافالدمويةالأوعية

كل،جزئيةبسماكةالترقيععملياتوتستخدم(،الرابطة

الأدمة.منيسيراوجزءاالبشرة

الجلدمنهيؤخذالذيالجسممنالجزءذلكويسمى

بسماكةجلدإزالةتمتمافإذا.المانحا!لوقع،للترقيع

منهاخذت!الذيالمالالموقعفإن،الترقيعلعمليةجزئية

كدماتمثلتماماأيامبضعةفيويشفىيبرأالجلد(قطعة

إزالةتتموعندما.العاديةوالكشطاتالحكاتأوالركبة

الموقعإغلاقيجبالترقيعلعمليةكاملةبسماكةجلد

جرأحية.بعمليةالمانح

لاأنههي،بالنسئالحىالمرقعللجلدالنهائيةوالنتيجة

للإصابة،يتعرضلمالذي،العاديالجلدمثلتمامايبدو

.عديدةسنوأتمروربعدطفيفةتصبحالاختلافاتولكن

وسليممعافىجلد،المرضىلبعضيكونلاوربما

وفي.الجرحلكلالحيبالنسيجالذاتيالترقيعلتوفيريكفي
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بأنسجةالجرحيغطيأنللجراحيمحن،الحالاتهذه

،الجرحتلوثمنعفيالانسجةهذهوتساعد.مؤقتةجلدية

هذهالجسميرفضالأمرآخرفيولكنالسوائلوفقدان

المؤقتة،التطعيمعملياتمعظمتستخدم.المؤقتةالأنسجة

!ذهالترقئعملياتمثلوتسمىآخر.شخصجلد

الإلوي(.)الطعمالمباينالتطعيمأوالمتجانسالتطعيم

غيرالتطعيمتسمىأخرىمؤقتةترقيعطرقتوجد

بصفةتحضيرهتمحلداتستخدمالمغايرالتطعيمأوالمتجانس

المؤقتالترقيعبإبدالالجراحونيقوم.الحيواناتمنخاصة

قدالمرلضجسماي!صتأنبعدداتيةجلدبأنسجةللجلد،

أجاحتوناقام:قد.أالأواالمانحالموقعشيجديداجلداأنتج

لاأدائرجحمنالتياللاصطناعيةالجلودبتطويرأيضا،

مؤقتا.ترقيعابوصفهاتعملأنويمكن،الجسميرفضها

الجراحونبدأ،العشرينالقرنثمانينياتمنتصف!وفي

التيالاختبار،أنابيبجلدمنكبيرةشرائحبا!شخدام

المؤقتالترقيععمليةفيمنهاليستفادالختبراتفيتزرع

الشاملة.الحروقلضحايابالنسبة

السليم،للجلدالصغربالغةرقاعمنالجلدزراعاتتتم

المريض.جسمامنوتؤخذ

التقويمية.الجراحةأيضا:انو

ا،صصا!1)صاتالمامت،الصمائت:انظر.ادقيق

التحويد(.)علمالكريمالقرآن(،الصامتة

والطباعةالكتابةفيمعينةعلاماتامعتخدامالدرقي

العلاماتهذهوتسمىواضحا،الكاتبهدفلجعل

الترقيم.علامات

والطباعةالكتابةفىالترقيمعلاماتا!متخدمتوقد

وفقاتستخدمكانتالعلاماتتلكأنإلا.القدممنذ

صندوقفيالعلاماتتلكتوافرومدى،الكاتبلرغبة

،المثالسبيلوعلى.المطابعملاكلدىالطباعةحروف

بدلآالمنقوطةالفاصلةدائمايستحدمونالإغريققدماءكان

وقدالحاضر.أصوقتافىالمستعملةالاستفهامعلامةمن

القرنينفيمتمسارعبشكلوالترقيمالطباعةتطورت

إيطاليا.فىوخاصةالميلادلينعشروالسادسعشرالخامس

مطبعةمالكوهومانتيوسألدوسبدأ،الفترةهذهفأثناء

الترقيمعلامات!ختلفاستخدامفيإيطاليكتبومجلد

الترقيمفيالأساسهوعملهويعدانتظاما.أكثربصورة

وقد.اللغاتمنلكثيرأممتابيةاالأنظمةفيحالياالمستخدم

م!أكثرالقريبالماضيفيالترقيمعلاماتامشخدمت

امشعمالفهوالحاضرالوقتفيالسائدالاتحاهأما.اليوم

استعمالهاوعدمبل،الترقيمعلاماتمنممكنعددأقل

هذافيالكتابأننلاحظكما.المواضعبعضفيمطلقا

علاماتلاستخدامالقديمةبالقواعدتقيداأقلالعصر

اشترقيم.

وأمنفيةأومثبتةجملةنهايةفيتستخدم).(النقطة

معظمفيالختصرةالكلماتمعظمبعدوكذلكأمر

وتلاحظ.الوقفعلامةأيضاوتسمىالأجنبيةأطغاتا

ولاللتو.قرأتهاالتيالجملةبعدالتامالوقف!نقطةوجود

نقطةتوضعلاكما.بنقطةمتبوعةالرومانيةالأرقامتكتب

ال!ضب.فىالصفحاتأرقامعقب

نأكما.اسمؤالبعدتستحدم)؟(الاستفهامعلامة

استفهامبعلامةمتبوعايكونأنيجبمباشرسؤالكا

بالنسبةأما؟(القاعدةهدهتفهم)هل:التالىالمثالفىصما

بنقطةبل،استفهامبعلامةينتهيفلاالمباشرغيرأ!أطسؤا

عمنخالدالمحقق)سأل:المثالهذافيموضحهو!ما

تستخدم،الأسبانيةباللغةوالطهباعةالكتابةوفيفعلها.(

الصؤالبدايةفيعقبعلىرأسا)مقلوبة(استفهامعلامة

المباشر.

قوي:شعورعنللتعبيرتستخدم)إ(التعجبعلامة

والعماراتالكلماتلعدوكذلك!الطقسهذادةأ)لا
.(جروء

الذيأنت!)اسمع:القبيلهذأصالفرعيةالجملأو

فيالتعجبعلامةوتستخدم!(الاختباء؟أتحاول!هماك

يجدرومماالمباشر.الكلامفىت!ضرأنهاإلاقليلةمناممبات

تعجبعلامةاستعمالالأسبانيةاللغةفييتمأنه،ذكره

التعجب.علامةانظر:التعابير.تلكبدايةفيمقلوبة

الكلماتحصرفيهاويتم("")الاقتباسعلامات

التنصيص.علامتيكذلكوتسمىما،متكلميقولهاالتي

فقطالمنطوقةالكلماتوضعضرورةعلىالتأكيدوينجغي

زيد:قال:التاليةالأمثلةفىكماالاقتباسعلاماتإطارفي

"هل:أميسألت."،بأختيهاتفياللاتصالذاهب"أنا

؟".اليومالعشاءعلىضيوفلدينا

مادةنقلعندأيضاالاقتباسعلاماتوتستخدم

ماكاتباأنمثلافنجداخر.مصدرم!حرفيةبصورة

كاتبعنمنقولنصلإبرازالاقتباسعلاماتيستعمل

علاماتتوضعفقرأتبعدةالاممتشهادوعندآخر.

الفقرةنهايةفيوكذا،فقرةكلبدايةفيعادةالاقتباس

داخلموضوعةبنصوصالامششهادحالةفيأما.الأخيرةا

اقتباسعلاماتاستخدامفينبغيبه،تستشهدآخرنص

"عندما:)قالت:التاليالمثالفيموضحهوكمافردية

"(.ذلكأفعللنأجابسألته

القصيرةالكتابيةالأعمالعناوينوضعأيضاويمكن

والقصص،الدينيةوالمواعظ،والمحاضراتكالقصائد،

أخرىأغرأضوهناك.الاقتباسعلاماتداحلالقصيرة
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الانتباهكجذبألاقتباسعلاماتباستخدامتحقيقهايمكن

)"أولآ"مثلللكلماتالمألوفةغيرالا!شعمالاتإلى

:المثالهذافىكماالألقابإلىالإشارةعندأو(المشهورة

أحمر(.كانشعرهلأن"الأحمر"يدعىحسن)كان

فيتستخدمان):(الرأسيتانأوالمتعامدتانالنقطتان

النقطخانوتكون:(.يلي)كماأوتعابيربعدالغالب

هى:مساحةالعربيةالدولأكبر)إن:بقائمةدائمامتبوعتين

وليبيا(.والجزائروالسودانالسعوديةالعربيةالمملكة

فهياستخداماتعدةلها)،(المنقوطةعلةالفا

كيرأساسيفنجملبنبينأي،المركبةالجملةفيتستخدم

حول)انعطفناوصل:بأداةببعضبعضهمامرتبطين

أستخدامفيولتباطؤنابمونتمايلنصرخونحن،الزاوية

بالجدار(.لتصطدمعجلاتهماأنزلقت،السيارةمكايح

كلبعدالفاصلةمنبدلآالمنقوطةالفاصلةوتستخدم

موادهاتكونسلسلةفيذكرهايتماالتيالموادمنمادة

الفاصلةبمالتعجبعلامةانظر:مثل:،ومعقدةطويلة

.الاستفهامعلامةبمالمنقوطة

عرضفيمفاجئتوقفعلىتدل-()-الشرطة

وأإهمالهايصعباعتراضيةجملةمايسمىوهوما،فكرة

مثل:تأجيلها

إنهابحيثجداصغيرة-أحمقرأياوكان-)حسبتها

لإبرازالشرطاتاستخدمبنفسها(.تعتنىأنتستطيعلا

فيكماالتعدادأوالتعريفلغرضأوردتهامروتاكيد

التالية:الجملة

أثر-والعقادحسينطه-كبيرينكاتبنلعملكان

الحدلمجة.العربيةالثقافةفيكبير

الجملةمنأجزاءلحصرتستخدم()الهلاليةالاقواس

الأقواسبينالموضوعةالمادةوتكون،بسهولةحذفهايمكن

الجملة:ببقيةنحويامرتبطةغيرالهلالية

لالماذاذلك(كانمتىتذكر)ولالكأوضحت

طويلة.برحلةأقومأنيمكنني

تسمىبينماالافتتاحهلالالأولىالعلامةوتدعى

مجموعةعلىيطلقكما.الإغلاقهلالالثانيةالعلامة

الكلماتالعلامتينهاتينبينالمحصورةالكلمات

الهلالية.الأقواسداخلالموضوعةالاعترافية

الهلاليةالأقواسداخلوتوضع(أالمعقوفةالأقواس

جزءاتعتبرولاتوضيحابهمستشهدنصبعدالمستخدمة

،.(أضحك"بسيطرجل)"أنا:للمتكلمالفعليالكلاممن

أقواسدأخلالمسرحياتفيالتوجيهاتحصرأيضاويمكن

معقوفة:أوهلالية

النقود.أحتاجلكننيجاد،:أبأسلوبالأعمال)رجل

.((.المنصة)أيغادر

فيشيوغاالترقيمعلاماتأكثرتعتبر)،(علةالفا

.أخرىعلامةأيمنأكثرالممتخداماتولها،الكتابة

بعضمعللفاصلةالرئيسيةالاستعمالاتيليفيماونورد

التوضيحية:الأمثلة

الفرعيةالجملأوالعباراتأوالكلماتبعدتوضع

متسلسل:بشكلالواردة

أقسامتتبعكما-.(وسمكا،وأرزا،خضارا)أكلنا

النصر،شارع51رقممنزلفى)ولد:والتواريخالعناوين

بتاريخمصر،،القليوبيةمحافظةطوخ،مدينة

/5014/49.)1

،والعبارات،والظروف،الوصلأدواتبعضتوضع

،المثالسبيلوعلى،ذلكوبرغم،ذلكومعالآنمثل

مثل:فيالجملةتركيبفيمؤقتانقطاععلىلتدل

إعطاءبدوننقوداتستدينأن،المثالسبيلعلىحاول

الجملةأوالعباراتأوالكلماتبعدوتستخدم.ف!مان

وثيقارتباطهناكيكنمالمالجملةبدايةفىالواردةالفرعية

أجريتإذامثل:الجملةفىالرئيسيالجزءوبينبينها

الجملتين!نوتحمشدم.سأساعدكأخصى،مرةالتجربة

تكنمالمالمركبةالجملةمنهماتتكوناللتينالفرعيتين

فوجئناعندمامذعورينوقفنا:مثلقصيرةالمركبةالجملة

جسروجوداكتشفأحدنالكن،الجارفالصغيربالنهر

الفاصلةوتستخدم.محطمةضخمةشجرةشكلعلى

بقيةعنالمفيدةغيرالثانويةالفرعيةالجملةفصلفيأيضا

يلوذكانالذي،المصغيالولدأطلقفجأة:مثلالجملة

لإبرازالفاصلةوتستخدم.مروعةعرخة،تامبممت

المصطلحويوصفما.مصطلحاتوضحعبارةأوكلمة

وهوللرادار،إن:مث!طللأولبدلموقعفىبأنهالثاني

لإبرازوتستعمل.الحربفياهمية،إلكترونيجهاز

.الكسوفشاهدنانعم،ولا:،ونعمحسنا،:مثلكلمات

)"هل:المحادثةفيوخاصة،الامششهاداتلإبرازوتستخدم

؟"ابنتكيدأطلبأن،بخجلحديثهبدأ،يمكنني

واضحاالمعنىولجعلالفهمسوءلتجنبغالباوتستعمل

فيالفاصلةحذفتإذابينما.فيكاللهباركير،:مثل

المعنى.انقلبأوملتبسةالجملةأصبحتالجملة

الكلماتلربطالغالبفيتستخدم)-(الواعلة

أوروبية(-)الهندو(أمريكي-)أنجلو:مثلالمركبة

السطرنهايةفىتستعملكماأرض(،-و)صوارلبنرض

فىمنهاجزءويكتبمقاطعإلىالكلمةتقسمحيث

ولاالإنجليزيةاللغةفييحدثكمايليهالذيالسطر

العربية.فيذلكيحدث

الأحرفمواضعفيتستخدم(1)العلياالفاصلة

والفرنسيةالإنجليزيةفيوخاصةالأجنبيةاللغاتفيالمحذوفة
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العلياالفاصلةوتحلاختصارها.يتمالتيالكلماتفيوذلك

الشعرفياطستعملةالكلماتفيالمحذوفةالأحرفمحل

أمحليااالفاصلةوتستعم!!.حيوانأوجمادإلىالإشارةوعند

والم!جة.الإضافةحالةعلىلتدلأيضا

)انواعالفرائبجبايةانظر:.صريبة،التركة

.(أصرائصا

وهيآسيا.فىتقعواسعةجغرافيةمنطقةك!ار

إلىشمالآسميبريامنتمتدإذواضحةحدودلهاليسمنطقة

الصحراءوتقع.جنوباوالتيبتوالهندوباكستانإيران

.الغربإلىينقزربحريقعبينمامنها،انشرقإلىالمنغولية

أضىاالتركيةأطعةباأضاطقةاالقبائلإلىتركستانلفظويشير

.الميلاديأصسادساأصقرنامنذالمنطقةهذهفيتعيشظلت

العسين،منلمئاتاسيابشرقأوروباتربطتركستانكانت

فيبماالمنطقةيخترلىالقديمةالتجارةطرقمنالعديدوكان

العالميةالحربوحلال.الذهبىبولوماركوطريقذلك

لعبورطريقاتركستانكانتأم(459-1)939الثانية

الصين.إلىالسابقالسوفييتيالاتحادمنالحربيةالأسلحة

جبالوسلسلةقزوينبحربينتقع.الغربيةتركستان

كازاخستانجمهورياتمنكلاإليهاوتضم.شانتيان

.وأوزبكستانوكيرجستانوتركمانستانوطاج!صشان

أحرب،واأصشمالاجهتىمنورمليةمستويةالمنطقةوهذه

وتتدفق.الجنوبجهةمنجبالآترتملت!صنولكنها

فيتختفيحيثأ!داخلأإلىمتجهةالجبالمنالأنهار

ويعملونمسلمونالمنطقةسكانوغالبيةالصحراء.رمال

اللازمالماءالحفائرتوفرحيث،الماشيةوتربيةالزراعةفي

وأهم.والقطنوالشوفانوالدخنوالأرزالقمحلزراعة

ودوشنبيوبشكيكوقاراغانداآتاوألماطشقندهيالمدن

وسمرقند.

الشرقية،تركستانكذلكتسمى.الصينيةتركستان

الغربيةتركستانمنشرقاوتمتداسيا،قارةقلبفىوتقع

جبالسلسلةالمنطقةهذهوتحد.والتيبتجوبيصحراءإلى

ارتفاعهايزيدالتي-كونلونوجبالالشمالمنشانتيان

التيالصينيةتركستادو.الجنوبمن-مترآلافستةعن

قاسمناخذاتالصينىسينكيانجإقليممنجزءاتمثل

اليغؤريين،ويسمونتركىأصلمنوسكانها،جاف

،والتجارةالأليفةالحيواناتوتربيةالزراعةعلىويعيشون

وهاميأورومجيهيالمدنوأهم.المسلمينمنوغالبيتهم

وينينغ.وكاشيوكارامي

دارياآمونهرشمالايحدها.الأفغانيطتركستان

الغربي.الشمالجهةمنالغربيةوتركستان)أوكسس(

صانعويحظى.لولعلىسحادةتنستىالغربيةتركستانمنامرأة

عالمية.لشوةاقىكستاىأ!سحادا

قبل،طويلةلفتراتالمنطقةهذهالأوزبكزعماءح!3وقد

تركستانمنالجزءوهذا.أفغانستانعليهاتستحوذأن

والجبال.شريفمزارالمسماةالمقاطعةيكونالجنوبية

بالنحاسغنيةالأفغانيةتركستانأمنصقةفىأحديدةا

بشكلالسكانوينحدر.والذهبوالرصاصوالحديد

وأوزبكية.فارسيةأصولمنأساسى

منذلتركستانالمعروفالتاريخيبدأ.تاريخيةنبذة

منهاكبيرجزءكانعندما(،السلام)عليهالسيحعهد

الميلاديالسادسالقرنوفى.أصينيةاللإمبراطوريةتابعا

وسممرقندبخارىمدينتيبالتركيةالناطقةالقبائلغزت

التيبتلمسيطرتالميلاديالسابعالقرنوفيتجارئا،الغنيتين

استطاعواالصينيينولكن،الشرقيةتركستانعلى

القبائلامحتطاعتام730عاموفىبعد.فيمااستردادها

تغزوأنآسياوسطمنالقادمةالتركيةباللغةالناطقةالبدوية

القرنفيجنكيزخانأتباعالمنطقةاجتاحثم،تركستان

وسمرقندبخارىأصبحتوقد،الميلاديعشرالثالث

عشرالرأدغالقرنينخلالالإسلاميةللثقافةمركزين

الميلادسن.عشروالخامس

فترةبعدالغربيةتركستانعلىح!صهاروسيابسصص!

السائكلشرالقرنفيلسيبرياالروسيالاجتياحمنقصيرة

الروسالقياصرةأرغمعشرالثامنالقرنوخلال،الميلادي

أصبحتوقد.بالسلطةلهمالإقرارعلىالكازاخقبائل

خلالارو!سالحكمتحتالغربيةتركستانأجزاءمعظم

تركستانإقليمالقيصرحكومةوأنشأتعشر،التاسعالقرن

رسمتأم887عاموفيله.عاصمةطشقندوجعلت

وتركستانافغانستانبينالحدودروسية-بريطانيةلجنة

الروسحية.
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تمالعشرينالقرنمنوالثالثالثانيالعقدينوخلال

)جمهوريات(ولاياتخمسإلىتركستانتقسيم

الخاصةحكومتهاقوميةمجموعةكلوأنشأت،منفصلة

السابق.السوفييتيللاتحادالشيوعيالنظامتحتبها

،ام199عامالسابقالسوفييتيالاتحادانهاروعندما

وهيمستقلةدولأالخمسالجمهورياتأصبحت

وطاجكستانوكيرجستانوكازاخستانأوزبكستان

وتركمانستان

الحكمتحتظلتفقد،القديمةالشرقيةتركستانأما

الإسلاميالدينأخذللميلادالعاشرالقرنوفي.الصيني

المسلمونوقام.المنطقةهذهكلعبرالانتشارفي

القرنفيوخصموصاحكومةلإنشاءمتكررةبمحاولات

دولةالصينيةتركستانأصبحتوقد،الميلاديعشرالتاسع

تخطم1876إلىأم872منالفترةفيتقريبامستقلة

موتهبعدالصيناستطاعت.بيكليعقوبالملكيةالحكومة

تركستانتحكموالان،المنطقةعلىسيطرتهاالممترداد

سينكيانج.مقاطعةمنالصينية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طشقندخانجنكيزلحر،أرال

كاراحستانرنجيانجوزبكستانأ

كيرجستاندجكستاطاننستاتركما

عليهتغلبابوسطفيإسلاميقطرككمالخان

جمهورياتكإحدىعاما07مننحوابقيالصحراء،

تركمانياجمهوريةاسمهكانسابقا.السوفييتيالاتحاد

أصبحتأم199عاموفي،الاشتراكيةالسوفييتية

الأراضيفيتركمانستانوتقع.مستقلةدولةتركمانستان

وتبلغ،قزوينبحرشرقىالواقعةالجافةالواسعةالمنخفضة

عدديبلغصحراء.معظمها2كم.001488مساحتها

عشقهيوالعاصمة،نسمةملايين4منأكثرسكانها

وهيالتركمانيةهيالرسميةواللغةمدنها.أكبروهيأباد،

تركية.لغة

واحدرئيصلهاجمهوريةتركمانستان.الحكمنظام

يختار.الحكمدفةلتسييروزراءومجلسوالحكومةللدولة

أعضاءالرئيسويعين،سنواتخمسلمدةالرئيسالناخبون

عضوا05منمؤلفةتشريعيةهيئةوتوجد،الوزارة

وتتألف.سنواتخمسلمدةالناخبونيختارهم

إدارية.أقاليمخمسةمنتركمانستان

العليا،المحكمةهيتركمانستانفيمحكمةأعلى

محلية.وأخرىإقليميةمحاكموهناك

منالشعبمن07%مننحوينحدرالسكا!.

وحوالى،التركمانأيفئاعليهمويطلق.التركمانيالأصل

:الأخرىالعرقيةالأقلياتوتشمل،الروسمن01%

لأرمن.وا،نيينلأكراواوالتتار،،لكازاخوا،الأوزبك

الأخرىالدينيةالمجموعاتوأكبرمسلمونالتركمان

.الروسالأرثوذكصالنصارى

في52%ومدنفيالسكانمن%48زهاءيعيعق

منمؤلفةسكنيةمبانفيالمدنسكانيقيم.ريفيةمناطق

بعضويقيم.والكقشالأحمرالطوبمنمبنيةشقق

منوتتكونيورتباسمتعرفخيامفيالريفساكني

باللباد.مغطىخشبيهيكل

،تركمانستانفيبارزادوراالقبليةالتنظيماتتؤدي

الريفيةالمناطقوفي.الأسرةعلىالاجتماعيةالحياةوترتكز

منعادةوتتكونمعاالكبيرةالأسرةأفرادجميعيعيش

اخرين.وأقاربوأولادهمالمتزوجينوالأبناءالاباء،

الصوفيةوالزرابيالسجاد،بصنعالتركمانيشتهر

وصفراءحمراء،ملونةهندسيةبأشكالالمحلاةالجميلة

والأعمالالتطريز:الأخرىأليدويةالحرفمنوزرقاء.

.والمجوهراتباليد،المصنوعةوالمنسوجاتالجلدية

من08%منأكثرالصحراءتغطي.والمناخالسطح

.بالسكانمأهولةغيرالصحاريهذهومعظمتركمانستان

البلادجنوبيطولعلىداغ-كوبتجبالسلسلةوتمتد

جنوبتقعجبالمندارياآمونويتدفق.شرقهاوجنوبي

.آرالبحرإلىلينتهيأوزبكستانإلىتركمانستانشرقي

الاستقراريكثر.وتدزهنمورغاب:الأخرىالأنهارومن

سفوحوعندوتدزهن،مورغابسردارياأوديةعلىالبشري

.داغكوبتجبال

شتاؤهاأماوحار.جاف،طويلتركمانستانصيف

م35بينالصحراءحرارةدرجةتتراوحنسبيا.فبارد

فيالشتاءحرارةدرجةتهبطوقد،الصيففيم5و.

03إلى8بينتركمانستانفيتهطلالصفر.إلىالصحراء

مشويا.الأمطارمنسم

الإنتاجقيمةنصفمنأكثرالزراعةتمثلالاقتصاد.

المحصولهووالقطن،تركمانستانفيالاقتصادي

الزراعى،الإنتاجمن%05منأكثرويعادل.الرئيسي

البطاطس،،العنب،القمح:الأخرىالمحاصيلوتشمل

،القركولوغنم،والخيول،الإبلالتركمانيربي.والصوف

أيضا.القزدودةالمزارعينبعضويربي

تموقد،فقطالريعلىتركمانستانفيالزراعةتعتمد

الأنهارمنالمياهلسحبالقنواتمنمكثفنظامتنفيذ

البالغقومقرةقناةتسحب.الجافةالأراضيإلىالرئيسية

أباد،عشقوتعبرداريا،آمونهرمنالماءكما0022طولها

طولعلىالزراعيةالأقاليممعظموتقع.أرفات-قيزيلإلى

خمسالتصنيععائدويعادل.قومقرةوقناةدارياآمونص
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دوليةحدود!يص

طرق-

حديديةسكك

وطليةعاصمة!

أحرىا!ولكمدلى.

المحرسطحمستوىووقالارتالاعء

ادوليةل!ودمرجعاليستالحريطةهده

وتنئالمصانع،بتركمانستانالإجماليالوطنيالنابخ

،والزجاج،وا!يلإسمنت،البتروكيميائياتالرئيسية

أباد،عشقوتعدوالحرير.،والصوف،القطنيةوالمنسوجات

توجدو.أ!ساعيةااغم!!اكزمراوشاردزويوبلخاد،

الحديديةوالحضوصأثللم!إمحدودةشبكةبتركمانستان

.ال!صبرىالحضريةالمناطقفقطتربط

الإنتاحقيمةخممص!نحوعلىالصناعاتوتستحوذ

هي:اضئيسيةالصساعاتو،اكتركمانستانيالاقتصادي

والمنسوجات،واشجاجوالإسمتالبتروكيميائيةالمنتجات

هياشئيسيةالصناعيةالمراكز.والحرير،والصوف،القطنية

.شاردروي،بلخان.،أبادعشق

والنفط،،الصيعياأحازا:هي.الرئيسيةالطبيعيةالموارد

أسذهب،وا،والنحاس،البروم:هيأخرىمواردوهناك

،يومالصودتوسلفا،لملحوا،ئبقشوا،لرصاصوا،ليودوا

والكلس.والرمل،والزنك

السابهتالسوشييتيالح!صمظلفيالحكومةمعيطرت

وبدأاشراعيةالأراضيواوالمصانعالأعمالكافةعلى

.الثمانينياتعقدفي!براحرياتالشعبمسحالسوفييت

تحتالاستقلالعهدفيوحتىالاقتصادلقي،ذلكورغم

واسع.نطاقعلىالحكومةإشراف

حديدوسكةمعبدةطرقتركمانستانفيتوجد

مطاريستحوذ.ببعضبعضهاالكبرىالمدنتربطمحدودة

تركمانستانمنالطيرانرحلاتجميععلىأبادعشق

وإليها.

الآنالمعروفةالمنطقةفيالناسعالق.تاريخيةنبذة

يكونأنالمحتملومن،السنينالافمنذتركمانستانباسم

علىحياتهمفياعتمدواقدالبدومنايلأوائلاالمستوطنون

مجاريطولعلىوعاشعوا،الزراعةوعلى،المواشيتربية

الأخمينيةالإمبراطوريةفرسحكم.الواحاتوفيالأنهار،

علىسيطرعندما..مق331إلي005حواليمناطمصتمة

البارثيةالمملكةحكمتثمالاكبر.الإس!ضدرإمبراطورلمجهما

السلالةتلتها،م422حتى..ملى025حوافيم!اهنصقة

الميلاديالسالغالقرنمنتصفوفي.أصساسانيةاأ!فارسيةا

المنطقة.اهسسلمونأ!ربافتح

اسياأواسطنحوالتحركفياشتركيةالتمبائللدأت

استقرالعاشرالقرنوفي.الميلاديالسادسالقرنحوافي

السجاد.تركماسشانعاصمةأبادعشقفيالتركمانىالسجادبائعو

والأررق.الأحمرلاللونيرالحميلةالهمدمسيةسأشكالهمشهورالتركماني
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موجزةحقائق

باد.آعشق:صمةالعا

التركمانية.:الرسميةاللغة

الغربإلىالشرقمى:الأطولالمسافات2كم488لأأ""ا!لساحة:

كم.485الجنوبإلىالشمالس،كما/502

فوقم/3713حبلجة()سلسلةكوحيتابحتاوارتفاعأعلى:الارتفاع

م31جول،بوغازقرةحليجارتفاعأدنىالبحر.سطحمستوى

البحر.سطحمستوىدون

نسمة.06224).00م6991تقديرحس!:السكان

2./كمنسمة8:السكانيةالكثافة

عدد.مدنسكان%48وريفسكان52%:السكانيالتوزيع

العدديقدرنسمة)259533.3أم989تعدادحعسبالسكاد
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والعنب،والقف!،والقطن،الإبلالزراعية:الرئيسيةالمنتجات

.لأغناموا،لبطاطسوا،والخيول

.مسموجات،والزجاجالكيميائيةوالصناعات،الإسمنت:الصناعة

لزئبق،وا،لرصاصوا،ليودوا،والدهب،والنحاس،البروم:ينلتعدا

والزنك.،الصوديوم!ملفات،والملح،والنفط،الطبيعىوالغاز

أحضر،ألوانها:متساويةعيررأمميةمساربثلاثةمنيتألف:العلم

!منماذحخمسةالأحمرالمسر!علىيوجدأخضر.،غامقأحمر

وفي.ولرتقالىحمر،أ،أليض،أسود:نهاألواالسحاد،بيالزرا

بيضاءنجومخمسةتوجدالأحمرالمسربمنالأيمنالعلويالقسم

العلم.ان!:.أبيصوهلال

انظر:.الصغرىالوحدةلمعرفة.المانات-الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

تركمانياعبارةوأخذتتركمانستانمنطقةفيالبعض

قدمأنإلىالقبائلهذهحكمت.الفترةتلكمنذتستخدم

القرنأوائلفيالمنطقةغزاالذيجنكيزخانبقيادةالمغول

المسلمونالدعاةنشر41القرنوفي.الميلاديعشرالثالث

المنطقة.فىالإسلام

جزءعلىسلطانهتيمورلنكمد41القرنأواخرفى

51القرنينبين.الوأسعةلمامبراطوريتهوألحقها،المنطقةمن

الجنوبيالجزءعلىسلطانهمالصفويونمدالميلاديين17و

أوزبكيةقبائلونشرت.بتركمانستانالانيعرفمما

الميلاديعشرالخاصالقرنخلالالإقليمعلىسيطرتها

السادسالقرنخلالقصيرلوقتإمبراطوريةوأقامت

منيتكونحلففرضعشر،التاسعالقرنوفيعشر.

المنطقة.علىسلطانهمالتيكباسميعرفونتركيةقبائل

منتصففيالمنطقةعلىالسيطرةفيالروسبدأ

،أمء88عاموفيالميلاديعشرالتاسعالقرنلمسبعينيات

سادترولمميا.سيادةتحتكافةالتركمانيةالأراضيكانت

الاتحادوتشكل،ام719عامروسيافىالشيوعية

،ام429عاموفى.أم229عام)سابقا(السوفييتى

الاتحادجمهورياتمنجمهوريةتركمانستانأصبحت

السوفييتيةالتركمانجمهوريةمسمىتحتالسوفييتي

الاشتراكية.

فيالتغييراتمنالعديدالسوفييتأحدث

فيالتعاونيةالأنظمةالسوفييتأقامفقد،تركمانستان

رعاكاوصلوا"صةاتللملكيةيةنهاووضعوا،رراعةا

إضعافعلىعملواكذلك.الدولةلملكيةوالمواشي

التمسكعلىأصرواالذينأولئكوحاربواالدينيالشعور

منالعديدطمسإلىوعمدوا،المسلمينمنبدينهم

التقليدية.التركمانيةالحضارةمظاهر

الحكومةعدثتالعشرينالقرنمنالثمانينياتعقدفى

حريةللشعبوأعطتالحكمفىأسلوبهامنالسوفييتية

المعارضةمجموعاتبدأت.السوقاقتصادنحوأكبر

وفى.السيئةالاقتصاديةوالظروف،الدولةسيالممةبانتقاد

جمهوريةنفسهاتركمانستانأعلنتأم،199عامأكتوبر

الدولكومنولثإلىانضمتديسمبر،وفى،مستقلة

السوفييتيالاتحادجمهورياتمنانبثقتالتيالمستقلة

نيازوفمرادصبرانتخبام299عاميونيووفي.المنحل

فيالرئيسمنصبذلكقبليشغلوكانللبلاد،رئيسا

عامأجرياستفتاءوفى،الاشتراكيةتركمانستانجمهورية

م2002عامحتىرئاستهفترةتمديدتم،أم499

المستقلة.الدولكومنولث:أيضاان!

-1284هـ،-.75)683التركمانيابن

مصطفىبنإبراهيمبنعثمانبنعلىأم(.934

حنفى،اللغوي،المحدثالحافظ،الحسنأبو،المارديني

منها:،المصنفاتمنالكثيرصنف.مصري،المذهب

علىالردفييعنيالبيهقيعلىالردفىالنقيالجوهر

السنبحاشيةمطبوعوهو،للبيهقيالكبرىالسنن

فيالمنتخب،الهدايةأحاديثتخريجكتابوله.أعبرىا

وغيرها.،والمتروكونالفعفاء،الحديثعلوم

تركىام(.؟-834أهـ،)؟-924عبداللهبنتركي

مرخانبنمقرنبنمحمدبنسعودبنمحمدبنعبداللهبن

.المريديربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىبنإبراهيمابن

ربيعة.بنأسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبهينت!

الفاضلة،بالأخلاقتححلىعبداللهبنتركىالإمامكان

علىومشددابل-متمسكاالمنكر،عنوينهىبالمعروفيأمر

بهانادىالتياللإصلاحيةالسلفيةالدعوةمبادئتطيق

اتصفوقد،عبدالوهاببنمحمدالمصبالشيخالإمام

،عهدهفىالناسفاطمأنوالعدلالفروسيةوحببالشجاعة

لبلادهمححاوكان،الحكيمةوالقيادةالجيدةبالإدارةوعرف

أجلهما.منالكثيروعملوأسرته



عبداللهبنتركى232

عبداللهبنتركىاللإمامظهر.وانجازاتهأعمالهأهم

عامأواخرفينجدفيالسيالحميةالأحداثمسرحعلى

بنمحمدإمارةعهدفيوذلكأم981أهـ،234

عمتاكتيأغوضىافرصةانتهزالذيمعمربنمشاري

لآمنالحكميتطبلأستعادةمنظهوروعدمالبلاد،

ذلكفيتركيالإمامخطواتأولىفكانتمععود.

الإصلاحيةالدعوةوإعلان،الدرعيةتعميرمحاولة

دانتثم،منهأغريبةاالبلادفأطاعته،إليهالناسلاجتذاب

طويلا،لهااللأمرايدمفلممعمرابنأماوسدير.الوشمله

بنسعودبنمشاريالأميرالدرعيةإلىقدمفقد

الأن،ا!صمعنمعمرابنلهفتنازلقوةومعهعبدالعزيز

فيالتاريخيالحقأصحابأحدولأنه،أقوىشوكته

عامالاحرةجمادىفىمشاريمبايعةوتمت.الحكم

بنصيتروع!تالأمرأ،واسشتبأم،082أهـ،235

منالوفودعليهوددمت.الرياضعلىأميراعبدالله

ابنجعلمما،لهولائهموإعلانلمبايعتهالمجاورةالمناطق

لمشاري.الحكمعنتنازلهعلىيندممعمر

متوجهاالدرعيةمنمعمرابنخرجمعمر.وابنالإمام

الأنصاراجمموهناكفيها،أقاربهزيارةبحجةسدوسإلى

مشاريضدومساندتهدعمهطالباالدويشفيصلوكاتب

علىويقضىأ!درعيةادخوا!منيتم!شكيسعودبن

رسائلمعمرابنرأرسا!فيها.سعودبنمشاريحكم

ممهطالباعميزةفيالعتمانيالقائدأغاعبو!قإلىأخرى

أ!ثمانيةاأطدولةتبعيتهمقا!سعود،بنمشاريضدالعون

عونكمسبفيمعمرابننجحوقدلأوامرها.وطاعته

القبضوألقىالدرعيةودخلأغاوعبوشالدويشفيصل

تحتليظلسدوسإلىوأرسلهسعودبنمشاريعلى

عبداللهبنتركيعلمولما.هناكمعمرابنجماعةمراقبة

الرياضإلىوتوجههالدرعيةعلىمعمرابنبا!متيلاء

ومنهاالحائربلدةإلىوذهبالرياضتركعليها،للسيوة

إلىبهموتوجهوالأنصارالمؤيدينجمعوهناكضرماء،إلى

توجهثم،عليهالقبضوألقىمعمرابنفاجأحيثالدرعية

محمدبنمشاريعلىالقبضوألقىالرياضإلىذلكبعد

الرياضمنمتخذاالمنطقةفيالح!ص!وتولىمعمر،ابن

تركياشترطثمالجديد.السعوديللحكمومركزاعاصمة

عمهابنمعراحبإطلاقيأمرأنوابنهمعمرابنعلى

معمرابنأتباعولكنقتلهما،وإلأسدوسفيالمسجون

خليلفقام،مشاريفسلموهمالعثمانيينانتقاممنخافوا

العثمانيةالقيادةإلىبارسالهسدوسفيأحثمانياالقائدأغا

عامفيهوتوفيالعثمانيالسجنفيوضعوهناك،عنيزةفي

فقدمشاريوابنهمعمربنمحمداماأم،082أهـ،236

مشاريالأميرموتفيتسببالأنهما،تركىالإمامقتلهما

إطلاقفيعليهماشرطبمايفيالمولأنهماسمعود،اب!

سعود.بنمشاريسراح

مطيررئيسالدويع!فيصلحاصر.والعثمانلونالإمام

مدينة،عنيزةفيالمرابطةالعثمانيةالقواتم!جماعةومعه

فيوجماعتههوصمدعبداللهبنتركيل!شياض،أا

والقواتالدويشفيصلاضطرمماالحصار،هذاوجه

منطقةإلىوالرجوع،الرياضعنالحصارر!إلىالعثمانية

محمدوجهذلكأثناءوفي.أفض!!فرصةمتحينينالوشم

بك،حسينقائدهبقيادةنجدإلىحديدةقواتباشاعلي

تركييقودهاالتيالسعوديةالمقاومةدعائمبذلكليقوض

القصيمفيالمرابطةالعثمانيةالقواتواتحفت.عمداللهابن

نجد،فيالعثماليةللقواتأ!اماالقائدبكحس!تقواتمع

العثمانيةالقواتوصلتولما.الرياضصوبالحميعوتوجه

صوبللتوجهأغاعبوش!"ضائدهبكحسينانتدب،أ!شما

عبداللهبنتركيعلىالقبضوإلقاءومحاصرتهاالرياض

حاصروبالفعل،العثمانيينضدالسعوديةالمقاومةقائد

ليلاينسلأنعبداللهبنتركياضطرمماالرياضأغاعبوش

ليرفعالرياضجنوببلدانإلىمتوجهاالحكماقصرمن

العثماني!!.ضدالمقاومةرايةممها

القواتعلىثانيةالهجومعبداللهبنتركيعاود

هـ،أ238عامومنفوحةالرياضفيالمصريةالعتمانية

دؤوبين.وصبرجهدبعدالجلاءعلىوأجبرها،أم482

عبداللهبنتركيمشروعإنجاحعلىنجدس!صانوساعد

بلدانهم،فيالمصريةالعثمانيةالحامياتضدثارواعندما

بذلكتركيفنالالحجاز،صوبالرحيلعلىوأجبروها

البلادتوحيدإلىالراميالكبيرمشروعهيساندكبيرانصرا

عامينتهولمجديد.منالسعوديةالدولةوتكوين

تؤيدكلهانجدمناطقكانتحتىأم828أهـ،243

وتالغ،الجديدةالسعوديةالدولةإمامةعلىوتبايعهتركي

وبعضالأحساءمسطقةدولتهإلىفضم،نشاطهتركي

البادية.وأيدته،الخليجبلدان

ابنلقتلهدبرهامؤامرةإثرعبداللهبنتركيالإمامتوفي

عامسعودآلعبدالرحمنبنمشاريعمهوابن،أخته

.بالقوةالحكمعلىمشاريوا!شولىابم،834أهـ،942

يوما.أربعينمناحضرالحكمهذايدموأصم

فقد؟الحاليينالسعوديينالحكامجدترحيوالإمام

فهدالملكإلىوصلحتىوأحفادهأبنائهفيالحكمتسلسل

عبدالعزيز.بن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السعوديةالأولىاالسعوديةالدولة

تركيل!ليصلشعمدالرحمىاضالمجةاالسعوديةاسدولةا

اضةاضااالسعوديةالدولة



علىولطلقتركيام!الآسيويالحرءفىكتيرةالنائيةالجبالأودية

ثلاثينأكبروهىالصعرى(آسياأو)الأناضولتركيامنالامميويالحرء

تراقيا.وتدعىالأوروبيةتركيام!مرة

تركياجمهورية

قارق!منكلفيوتقع،الإسلاميةالأقطارأحدتركيا

فيالبلادمساحةمن3%منيقربمايقعوآ!ميا.أوروبا

اسمعليهويطلقأوروبا،جنوبيمنالشرقىالطرفأقصى

هذافيالتركيةالمدنأكبرإسطنبولوتممدينةتراقيا.

أما.الخصميبةالخضراءوالأوديةالتلالتتخللهالذي،الإقليم

يغطيفإنه،الشرقجهةمنتركيامساحةمنالمتبقىالجزء

اسمعليهايطلق،جبليةجزيرةشبهمنواسعةمساحة

الأناضولمنطقةفىويوجد.الصغرىاسياأوالأناضول

تزخركما،أنقرةالعاصمةفيهابماالكبرىالمدنمنالعديد

ولكن.الغنيةالتربةذاتالزراعيةالمعساحاتمنبالعديد

وقاحلة.صخريةأرضالأناضولمساحةمنالكثير

الغربي،الشمالجهةمنبلغاريامنكلتركياتحد

وجورجياوأذربيجانوأرمينيا،الغربجهةمنواليونان

.الجنوبجهةمنوسورياوالعراق،الشرقجهةمنوإيران

إيجهوبحرتركيا،منالشمالجهةإلىالأسودالبحرويقع

وهناك.الجنوبجهةإلىالمتوسطوالبحر،الغربجهةإلى

ترأقياوإقليمالأناضولإقليمبينتقعمائيةمسطحاتثلاثة

والدردنيل.مرمرةوبحرالبوسفور:التواليعلىوهى

مضايق.اسمغالباالمائيةالمسطحاتهذهعلىويطلق

233تركيا

الحميلة.بمساجدهامشهورةتركيا،مدنكبرىالتاريخيةإسطنبول

تركيافىالمائيةالطرقمنجزءوهوالبسفورعلىالمسجدهدايطل

المضايق.وتسمى

تركيا.تاريخفيأمماسيادوراالمضايقهذهأدت

المضايق،هذهعلىسيطرتهاخلالمنتركياوتستطيع

والبحرالمتوسطالبحربينالسفنمرورحركةتنظيم

الأسود.

فيالتركىالشعبأفرادمن%06منيقربمايعيت!

بر04ادنسبةتعيشبينما.الكبرىالمدنأوالعواصم

وعلى.الصغيرةالقرىأوالمزارعفىالسكانمنالأخرى

يعتنقونالتركيالشعبأفرادجميعفإنالتقرس!وجه

الإسلامي.الدين

نصفعلىيزيدوما،الناميةالدولمنتركياتعد

بالرغمولكن؟الفلاحينمنتركيافيالعاملةالقوىحجم

بصورةيتجهبدأقدكانالتركيالاقتصادفإنذلكمن

القرنمنالأربعينياتمنتصفمنذالتصنيعنحومتزأيدة

فيالصناعيالقطاعمساهمةفإنلذلكونتيجة.العشرين

القطاعمساهمةطفيفةبدرجةتتجاوزالقوميالاقتصاد

اليومتعرفالتىالمنطقةحكمعلىتعاقبوقد.الزرأعى

الشعوبمنالعديد،السالفةالعصورومنذتركياباسم

الرائالقرنوفي.والأوروبيينالاسيويينمنوالجماعات

إمبراطوريةبناءفىالشروعفيالعثمانيونبدأالميلاديعشر



لركبا234

تمتهىلابصفوفآردتر!جاعاصمة،أنقرةمديةوسطفيالطرق

.السياراتأرتالمن

اطدوا!ةشعاراتركياعلماعتمادتم.العلم

.أم136فى

اعتمادهتمالنالةشعار

ويحملام239عام

للملاد،الرسميالاسم

تركيا،جمهوريةوهو

الترحجة.،للعةمكتودا

أ.لممكأىحضائطوي

أوكرالياال!سياكازأخستا!
3حلاأأأ43ءر-سصص

ح!-محهـبه!كصع--شمالىحليرص-شمكح!

أ،؟1.7أصاث!س!ي

ارميدياحيأ!-لا-ص!-أد!يب!جان

تركيا

لمالصعرلشيا*خم!سآ
قبربهبئاسوريا"إيرار

ق.المعراوا*

أ!ياه.رالعرجمةالمملكة-!يما!ححماأ!ا03ك!

كا-6السعوديةا1*

؟3لأ

آممياجزيرةشمهمساحتهاوتغطي،الإسلاميةالأقطاراأحدتركيا

أورودا.شرقىحوبمنيسيراوحزءاالصعرى

علىسيوتهاتبسطأناستطاعتماسرعان،ضخمة

شرقيوجنوبالأوسطأحشرقامنطقةفيالأنحاءمعظم

عامفىالعتمانيةالدولةزالتولقدإفريقيا.وشمماليأ:روبا

تركياإعلانتمالتاريخلهذاالتالىأمحاماوفيأم،229

جمهورية.

فيالحياةسيرعلىالأثرأعظمالإسلاميةللعقيدةكان

الحكمنظامفإنحالأيةعلىولكن.عامألفولمدةتركيا

بوضعقامقد،الجمهوريالنظاموهوتركيا،فيالحديث

الصعيدينعلىالبلادفيالشاملالتغييرأوجهمنعدد

.والاقتصاديالتقافي

الحكمنظام

الدمشورإجازةوتمت.الجمهوريالنظامتركيااتبعت

الحكمبدءعلىعامينبعدأم829عامفياكتركى

فيالنيابيالشكلبانتهاجالدمشورويسمح.يأحس!ا

موجزةحقائق

.أدقرة:صمةالعا

التركية.اللعة:الرسميةاللغة

تركيا.حمهوريةللبلاد:الرسميالاسم

الرئيس.:الدولةرألر

إقليما.75:السياسيالتقسيم

والمتممالالجنوبدينمسافةأطول2.كم524977:اللاحة

فيالسواحلطوليبيغ.كمأ،633اخربوااكشرتولربكم487

ح-.3د58اسلادا

.م81.5وتمبه،أراراتحما!قمةهيارتفاعأعلى:الارتفاع

الساحل.امتدادطولعلىالبحرسطحمستوىهوارتفاعوأدنى

لحوأم!!6عامتقديرحم!الس!صالىلبكدد:السكان

سمحة.000/40263

2./كمنسمة77للغت:السكانيةالكثافة

بينما،الريففىيعيشونالسكانعددمن%04:السكانيالتوزيع

والحضر.المدندى6./0يعيعق

عددفإنم0991عامفىاحريالدياحسكاياالإحصاءوححسب

عدديبلغأدالمقدرومن.نسمة350567473بلغالسكاد

نسمة.96لأ.000262م1002عامفىالسكاد

والفاكهةوالقطىالشاميةوالذرةالشعير:الزراعة:الرئيشةاللنتجات

اعم!ء.واأحم!اولسحراسطاطس:ا

،والسيارات،لآلياتا،المولاد،يدلحدا،ا!لأسمدة:لمناعةا

والممتجات،الورقوعحيسة،المحفوظةوالمشرودات،الأطعمةوا

الأقمشة.واواهس!وحات،الورقية

.الاستقلالمارلش:الوطنىالنشيد

اسحمة.واالهلال:الوطيالشعار

العالم.ليسلامالداحل،لياصسلاماماثور:وطنىقول

أكتوبر.92يوا!قالديالوطياليوبم:الوطيةالعطلة

مائةتعادلالواحدةوالليرة.الليرةهي:الاساسيةالوحدة:العملة

القود.انطر:.الصرىالوحدةلمعرفة.قيش
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الوزراءورئيسالرئيسالحكومةتشملحيث،الحكم

الجمعيةاسمعليهايطلقتشريعيةوهيئةالوزراء،ومجلس

الوزراءورئيص!الرئي!منكلوتولى.الكبرىالتشريعية

تمكما.ام829عامفيمناصبهمالنوابومجلس

أفرادبوساطةالكبرىالتشريعيةالجمعيةأعضاءانتخاب

إجراءوتم.ام839عامفيذلكوكانالتركيالشعب

.أم879عامفيالثانيةللمرةالعامةالانتخابات

الأعلىالقائدوهوتركيافيالدولةرأسيمثل.الرئيس

الوزرأء،مجلساجتماعاتويترأس،المسلحةللقوات

لفترةالرئيسبانتخابالكبرىالتشريعيةالجمعيةوتقوم

.أعوامسبعةمدتهارئاسية

تركيافىالوزراءمجلسرئيسيعدالورراء.مجلس

رئيسباختيارالبلادرئيسويقو!،الحكومةرئيس

الجمعيةفيوتأثيرأنفوذاالاعضاءأكثربينمنالوزراء،

أعضاءبانتخابالوزراءرئيص!ويقوم.الكبرىالتشريعية

تعيينويتمالوزراء،مجلسيسمىالذيالوزاريالمجلس

الوزراءمجلسيقوم.الرئيسبولمساطةالأعضاءهؤلاء

الحكوميةوالأقسامالإداراتعلىوالإشرأفبالمراقبة

يتقدمأنالوزراءمجلسرئيسعلىيجب.الختلفة

أسماءإلىإضافةتنفيذها،المزمعالحكوميةبالبرامج

الكبرىالتشريعيةالجمعيةإلىالوزراءمجلعي!أعضاء

رفضحالةوفى.الثقةمنحاقتراعإجراءأجلمنوذلك

والبرامجللسياساتالثقةمنعالكبرىالتشريعيةالجمعية

رئيسعلىيجبالوزراء،مجلسمنإليهاالمقدمة

منبامحتقالتهمالتقدمالوزراءومجل!م!الوزراءمجلس

مناصبهم.

التشريعيةالجمعيةتستمد.الكبرىالتشريعيةالجمعية

لصياغةوذلكالدسقور،أحكاممنصلاحيتهاالكبرى

وتضم.الحربوإعلانالاتفاقياتعلىوالمصادقةالقوانين

،الانتخابطريقعناختيارهميتمعضوا045الجمعية

وفي.سنواتخمسالتشريعيةالجمعيةفىالعضمويةوفترة

تمتقانونمشروعأيعلىالرئيسموافقةعدمحالة

مشروعإعادةتتم،التشريعيةالجمعيةبوسعاطةإجازته

صادقتماوإذا.أخرىمرةالتشريعيةالجمعيةإلىالقانون
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فإنهالقانونمشروععلىذلكبعدالتشريعيةالجمعية

يصئقانونا.

فيبالنظرتركيافيالمحاك!تقوم.القضائيالنظام

القضاياوبعضالحمائيةوالمحاكمات،التجاريةالخلافات

التىالأحكامممراحعةوالإبرامالنقضمحكمةوتقوم.الأخرى

تنظرفإنهاأسدستوريةاالمحكمةأما.درجةالأقلالمحاكمتصدرها

التشريعية.الهيئةتجيزهاالتيالقوانينمشروعيةأمرفي

ويوجدإقليما،75إلىتركياتنقسم.المحلىالحكم

مواطنيبوساطةانتخابهيتم،حاكمإقليمكلرأسعلى

مقاطعاتإلىأيضاالأقاليمهذهتنقسمكما.الإقليم

نحوفيهاالأفرأدعدديبلغ،بلديةمجالمم!وومناطق

أيضا.وقرىأكثر،أومواطن000.2

هيتركيافىالرئيسيةالأحزاب.السياسيةالأحزاب

التوحهعليهالقائمونويفضلالإسلاميالرفاهحزب

والعربية،الإسلاميةالدوأ!معالعلاقاتوتنشيطالإسلامي

بنظامالأخذاعلىزعماؤهويحرصالقويمالطريقوحزب

أخرىأحزابهناكو.الأمالوطنوحزبالحر،الاقتصاد

.الكبرىالتشريعيةالجمعيةفيأعضاءلها

المسلحةالقواتبخدمةيلتحق.المسلحةالقوات

القوأتإلىإضافةفرد،065لأ...منيقربماالتركية

الذينالرجالبتجنيدالدولةوتقوم.الجويةوالقواتالبحرية

الخدمةلأداء،سنة32و02بنماأعمارهمتتراوح

شعهرا.81تبلغلمدةالإلزامية

السكان

تركياسكانعدديبلغ.والأسلافالسكانعدد

من85%نسبةتنحدر.نسمة2)0004.063حوالي

عليهميطلقالذين،الاسيويةالشعوبأصلمنأ!سكانا

أواسطمنالهجرةفيالأتراكهؤلاءبدأوقد.الأتراكاسما

ويشكل.الميلاديالعاشرالقرنخلالالأناضولإلىآسيا

تبلغحيثتركيا،فيالموجودةالأقلياتأكبرالأكرأد

،السكانعددجملةمن%ا.منيقربمانسبتهم

جنوبتمثىالتيالجبليةالأقاليمافيمعظمهمويعيش

صغيرةأخرىأقلياتتركيافيتوجدكماالبلاد.شرقي

بالزراعة،معظمهميعولحيث،العربمنهمومتعددة

أيضاوهناك.السوريةللحدودالمتاخبمالجزءفيويعيشون

القوقازجبالإقليممناسلافهمحضرالذينوهماسقوقاز،ا

لتركيا،المتاخمةالشرقيةالشماليةالجهةفييقعأرزيا

ويعيشالأسود.البحرتحاذيالتىقاليماالأفيويعيشون

إسطخبول.منطقةفيوالارمنأسيولانيونا

فيالتركيالشعبأفرادمن%06منيقربمايعي!ق

مناطقفي%04يعيشبينما،والصغيرةال!صيرةالمدن

زيادةالحضرلمسكانأعدادازدادتوقد.الريفوأنحاء

مئاتهجرحيث،تلاهوماام!04عاممنذوذلكسريعة

العملفرصعنبحثاوقراهممزارعهمالموأطنينمنفالالا

نألاتستطيعالمدنفإنالحالوبطبيعة.والمدنالحواضرفي

فإنلذلكونتيجة.الشعبأفرادلجميعالعملفرصتوفر

يربونوهمللبلاد.الشرقىالحموبيالحزء!يتقعالتيالجبليةالأقاليم!يمعطمه!يعيشحيثتركيا،!يالموجودةالأقلإتأكبريمتلودالأكراد

السكر.ولنحروالتبغالقطن:متلالمحاصيلبعضويزرعوروالماعزالضألى
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العمل.عنبحثابلادهمحدودعبرواتركياأبناءمنالكثير

الدولأنحاءمختلففيالأتراكالمواطنينمنالعديدويعمل

وكنداأستراليافيوكذلك.الخليجدولمثلالغنيةالعربية

الغربية.أوروبابلدانمنوالعديد

الشعبأفرادمن%9.علىمايربوتححدث.اللغة

وشحدثللبلاد.الرسميةاللغةوهيالتركيةاللغةالتركي

النسبةأما.الكرديةاللغةالشعبأفرادمن%6منيقربما

وأواليونانيةالعربيةاللغةفتتحدثالشعبأفرادمنالباقية

الموجودةالأقلياتتستخدمهاالتيالأخرىاللغاتإحدى

التركيةاللغةتطويرفيالحكومةشرعتوقدالبلاد.في

اللغةوكانت.ام029عامتلتالتيالفترةمنذالحديثة

المكتوبةاللغةهياسشين،منمئاتولعدةالعثمانيةالتركية

كمالأنغير،العربىبالحرفتكتبوكانتالبلاد،في

الحرفمنبدلأاللاتينيالحرفباتخاذأمر،أتاتورك

بثقافتهاالاتصالعنالتركيةالأمةإبعادإلىأدىكا،العربي

صلةفانقطعت،العربيبالحرفكتبتالتيالإسلامية

الأجداد.بتراثالأجيال

تركيافيالحياةوأوجهأنماطشهدت.المعيشةأكلاط

عندوذلك،العشرينالقرنمنالعشرينياتمنذكبيراتغييرا

الحكومةأعلنتوقد.الحديثالجمهوريالحكمنظامقيام

المتقدمة.الدولمصافإلىتركيانقلعلىعزمهاعن

فيالمحاولاتمنالعديدببذلأيضاالحكومةقامت

القبليةالجماعاتوبعضالأكرادواستيعابجذبسبيل

منالعديدويعيشتركيا.فىالحديثةالحياةتيارفيالأخرى

حياةتحيا،قبليةجماعاتشكلفيأيضاوالاكرادالأتراك

وقد.قرونعدةمعزولةظلتمجتمعاتفيأو،البداوة

القرنمنالعشرينياتفترةخلالوفيالحكومةأخذت

القبلية،الحياةنهجنبذعلىالأفرادهؤلاءإلزامفيالعشرين

ولكن.التركيالمجتمعوتحديثتطويرسبيلفيروذلك

هذاضدمراتعدةوالتمردالثورةمظاهرابدوأالأكراد

منوالثلاثينياتالعشرينياتفترةخلالوذلك،الوضع

بنمطالأكرادبعضأخذالحينذلكومنذ.نفعسهالقرن

صفوففيبالانخراطإماوذلكالحدشةالتركيةالثقافة

الدراسيةالفصولفيبالانتظامأوالتركيةالمسلحةالقوات

الكرديةوالمناطقالأحياءنطاقخارجتقعمدارسفي

علىالبدوالمواطنينجميعفإنواليوم.بالسكانالمكتظة

حيث،الريفقرىفيالمقامبهماستقرقدالتقريبوجه

الماشسية.تربيةأوالزراعةيمارسون

علىكبيراتفاوتاتركيافىالسكنشفاوتا!لسكن.

الذينالأتراكالمواطنونسنيحيثبأكملها.البلادمستوى

الخشبمنأكواخاالأسودالبحرمنبالقربيعيشون

منالأخشابهذهعلىويحصلون،بالقشالمسقوف

يعك!.إسطنبولمدينةفيالمزدحمةالساحليةالشوارعلأحدصورة

عامسذالتركيةالمدنشهدتهالذيالسريعالمموحقيقةالزحامهذا

وجهعلىتركيا،سكاننصفمنيقربماويعيش.شلاهوماأم049

.الكبرىوالمدلىالحواضرفى،التقريب

فاستبدلواتراقيامثلالريفيةالمناطقفيأما.المجاورةالغابات

واحدطابقمنمؤسسةأخرىالقديمةالخشبيةبمنازلهم

القرىأهلمنالعديدويقطن.المسلحالإسمنتمنبنيت

عريضةسقوفذاتمنازلفيالأناضولمنطقةوسطفى

والمنازل.الشمسبأشعةالمجففالطوبمنبناؤهايتم

منطقةوشرقيشماليفىالمألوفةالمناظرمنالحجرية

منازلفيإماتركيافيالأثرياءمعظمويعيش.الأناضول

المسلح،الإسمنتمنبناؤهاويتمالرفاهيةعلىتدلمترفة

المجمعاتفىشققفيوءاما،المدنضواحيعلىوتقوم

منالمدنسكانويعيش.الضواحيفيتوجدالتيالسكنية

منتتكونقديمةخشبيةمنازلفىالوسطىالطبقةأفراد

منبناؤهايتممنازلفيأو،طوابقثلاثةأوطابقين

شهدتهالذيوالتطورالنموأدىوقد.المسلحالإسمنت

حادةأزمةظهورإلىالبلادفيالرئيسيةالمدنفيالصناعة

منالمدنإلىوفدواالذينالعمالأوساطفيالإسكانفي

برزتفقدالأزمةلهذهونتيجة.التركيةوالأريافالقرى

،الأكواخمنالكبيرةالسكانيةالتجمعاتالوجودإلى

التركية.المدنأطرأفعلىقامتحيث

تغييراتركياسكانيرتديهالذيالزيشهد.الملابس

حيث،العشرينالقرنمنالعشرينياتفترةخلالهائلا

التقاليدتقتضيهاالتيالأزياءبعضارتداءالحكومةحظرت

علىعلاوةالمدنسكانأخذفقدذلكوعلى.الإسلامية

الطالغذاتالأزياءارتداءفيالريفسكانمنالكثيرين

المواطنينبعضظلفقدذلكمنبالرغمولكن.الغربي

قلةويرتدي.الإسلاميةوالتعاليمبالتقاليدمتمس!يئالأتراك
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رداءمنيتكودالذي،التقليديالتركيالزيالرجالمن

الرلففيالنساءأطتزاوما.فضفاضمنتفخواسعوسروال

الزيفيالقديمةوالموروثاتالتقاليدعلىيحافظنالتركي

كماوسسروالأ،خارجياقميصايرتدينحيث،والملبس

أضصفاأيضايغطه!تفإنهنأجاوغا.الرأسغطاءيضعن

بهيأمرأسذياالاحتشامرللحياءرمزاالوجهمنالأسمفل

.اللإسلام

القمحدقيقمناطصنوعالحبزيمثل.والشرابالطعام

لمعظمالطعامألوأنمنالرئيسىاللون،الزباديإلىإضافة

لحممنكبيرةحصمياتأيضاالأتراكيتناولكما.ا/لأتراك

لصفةالأتراكأطههاةاويشتهر.والباذنجانوالأرزالضأن

كبابشيشاسماعليهيطلقشهيطبقبصنعخاصة

والفلفلأ!ماطماواا!مأنالحممنصغيرةقطععلىلشتمل

علىأغحمالامعاعادةالمكوناتهذهوتشوى،والبصل

بيلاف،اسسمعليهيصلة!آخرأصبقوهناك.السيخقضبان

حبرأطحماشازأطواوالأرزامنخليصأ:هيومكوناته

الأتراكافإنأ!طائرلاجعلهتفيماأما.والزبيبالصنوبر

أفتتأفطيرةوهيبوريكامعمعليهالطهلقشطائريفضلون

الشعبيالطبقأما.الحنأوباللحمتحعتىرقاثقعدةمن

طبقاتمنتصخاكتيالبقلاوةطبقفهوالحلوىمنالأول

،المهروسالبندقأووالجوزوالعسلأ!طائرامنرقيقة

تصنع،قطائفاسمعليهيطلقالفطائرمنآحرنوعوهناك

فيالمفضلةالمشروباتوأهم.القمحدقيقباسعتخدام

المحلاةالمركزةأصقهوةواالشايالتركيالمجتمعأومعاط

بالسكر.

أحائليةواالأ!ريةاالمزهاتتشكل.الترويح

كما!يا،ترفيشيوعاتالتروألوانأكثروالاحتفالات

يطلمطعمافيأحشاياأوأغهوةابتناولأيضاال!فراديستمتع

منالعديدويقضي.الجذابةالطبيعيةالمشاهدبعضعلى

-النرديلعبونآو،المقاهيفىفراغهمأوقاتالرجال

وركوبالرمايةوتمثل-الطاوأسةألعابمنقديمضرب

الشعبية.الرياضةأنواعأه!والمصارعةأغدماوكرةالخيل

ا!حمعليهيطلقترحجافيالمصارعةمنضربوهناك

المفضلاشرياضياللونيمث!!وهوالجسمبدهنالصراع

المصارعة،ومبارياتالمهرجاناتفيبالإعجابويحو

المشدودالجلدمنسراوي!المتنافسونفيهيرتديحيث

لجعلمما،إشيتونابزيتأجساده!ويدهنونبإحكام

الأتراكيمتعكما.صعوبةأحضرالمتصارعينقبضةإحكام

السينماومشاهدةالمومميقيةالحفلاتبحضورأيضاأنفسهم

الأولرا.وعروضوالمسرح

عددجملةمن%8!المسلميننسبةتتجاوز.الدين

شيرسميدينعلىالد!عتورينصلاولكنتركيا.سكان

والدين.المعتقدحريةيكفلالدستورإنحيثأجلاد،ا

أفراداتضمالتركيالشعبأوساطفإنذلكمنوباشعم

اليونانيةوالكنيسة،البابويةالأرمينيةالكنيسةإلىينتمون

الشرقيين،والكاثوليك،اضومانيةوالكنيسة،الأرثوذكسيةا

.أجهوداو

التيتلكتركيافىأطجدلإثارةأغضايااأكثرمنر

وهل،التركيالمجتمععليهيسيرالذيالنهجفيتتمثل

إسلامي؟أمعلمانيأساسعلىالنهجهذايقومأنيحب

تنظممحددةقوأعدعلىالإسلاميةالشريعةقوالينوتشتم!!

الاقتصاديةالناحيةمن-الحياةفيوالممارساتالألشطةحصل

فيالدولةشرعتوقد-والاجتماعيةأحسيامحيةوا

الأمورمنالدينلجعلماأحشري!االقرنمنأعشريمياتا

الالتزاممجردالديناعتناقلايتجاوزبحيث،أسشخصيةا

الكثيرينولكن.أصشخصياوالتصر!الأخلاقياأصملوكبا

دائراالجدلومايزال.ذلكعلىاعتراضهماأبدواالأتراكأمن

الإسلاميؤديهأنيجبالذيأ!دوربايتعلة!فيمامأجواحتى

تر!جا.كطالحياةماحي!ي

مجموعمن96%منيقربمابإمكان.التعليم

عاماعشرخمسةتباإعمارهمممن،التركيالشبا!

الأكبرالتحديالحكومةوتواجه.والكتالةالقراءةفأكثر،

الحكومةتنفقحيث،الريفوألحاءمناطقفيأضعليمافي

والقسم،التعليمعلىالعامةالميزانيةمن%أ.منيقربما

القرىسكانتعليمفييمفقالأموالهذهمنالأكبر

،تصاعديبشكلالنفقاتحجماازديادولكن.والأرياف

يمكنلم،المؤهلينالمعلمينأعدادفيأعقصاإلىإضاشة

أنحاءفيالمدارسمنال!ظفيةالأعدادتوشيرمنأسلادا

فيالأطفالانتظامعليالتركيالقانونلنودوتنص!.اشيص

خمسلمدةالاساسيالتعليممرحلةفيالتعليماصفوف

إلىالتلميذعمريصلأنإلىأوالمرحلةهذهفي!شوات

بم!صانالصعوبةمنفإنهأخرىناحيةمنولكنعاما.51

بعدللتلاميذويمكنالتنفيذ.موضعالقانونهذايوضعأن

لمدةالمتوسطالتعليمبمرحلةالالتحاقالأساسمرحلةإنهاء

مرحلةأنهواالذينالتلاميذبعضويلتحق.سنواتثلاث

ويطلق،الجامعيقبلالثانويالتعليمبمرحلةالمتوسطالتعليم

كن-الاخرالبعضويلتحق.ليسيهاسمالمرحلةهذهعلى

الكلياتفيبالدراسةإما-المتوسطالتعليممرحلةأنهوا

وينتقل.العاملةالقوىصفوففيدا!لأنخراطأوالتتصنية

)الليسيه(الثانويةالمرحلةأكملواالذينأطلابامنالعديد

52منيقربماتركيافيويوجد.بالجامعةللالتحاق

التركية،الجامعاتوأضخمأقدمإسطنبولوجامعة.جامعة

مايربوطلابهاعددويبلغ،أم453عامفيأنشئتحيث

طالب.000.03س



مهبماجتماعيدورلهاالحماعةصلاةعل،الإسلاميةالدينيةالشعائر

بر89منيقر!ماالمسلم!نسسبةوتملغتركيا.فىالمسل!ينحياةفي

تركيا.سكانعددم!

مجالفيتركياقدمتهاالتيالمساهماتأهم.الفنون

توجدإسطنبولففيالمعمار.مجالفيكانتالفنون

نموذجاتمثلوهي،ضخمةقبةتزينهاصوفيااياكاتدرائية

القرنفيأنشئتوقدالمعمار.فيالتقليديالبيزنطيللطراز

منجزءاتمثلتركياكانتحينماوذلكالميلاديالسادس

إلىالكاتدرائيةهذهتحولتوقد.البيزنطةالإمبراطورية

فيالمساجدأنشئتكما.نفسهالاسميحملكبيرمسجد

عشرالثالثالقرنخلالالاناضولمنطقةأنحاءفيتركيا

علىالمآذنتزينهاالتيالمساجدهذهبنيتوقد.الميلادي

منوالعديد.والعربيالفارسيالمعماريالطرازمنكل

إلىإنشائهاتاريخيعودالجمالالفائقةالمعماريةالأبنية

وقد.قوتهاأوجفيكانتعندماالعثمانيةالإمبراطورية

سنانالشهيرالمعماريالأبنيةهذهمنالعديدتصميموضع

ويعد.تركيافيمعماريمهندسوأبرعأمهريعدالذي

تصميمهوضعالذيإسطبولفيالسليمانيةمسجد

أحديعدحيث،والروعةللفخامةنموذجاسنانالمهندس

ولمئاتالأتراكالحرفيونظلوقد.العالمفيالمساجدأجمل

وبعضوالسلطانياتالأطباقأروعيصنعونالسنين

صناعةمراكزأضعهرومن.الخزفمنالأخرىالمشغولات

.الأناضولهضبةفيكوتاهيةمركزتركيافيالخزف

منالعديدبالألوانالغنيةالفخاريةالمشغولاتوتزين

هذهصناعةفننشأوقدتركيا.فيوالقصورالمساجد

فترةفيوتطورالزينةفىتستخدمالتيالفخاريةالمشغولات

فيالفخاريةالمشغولاتهذهوتستخدمتركيا.فيسابقة

قمامنخليطباستخدامالجدران)زخرفة.الفسيفساء

923تركيا

!متعانيالبلادرال!ماولكنسريعاتطهوراشهدتركيافىالتعليم

ةفر!لايحدونالأطفالمنالعديدوهناكوالمعلمير.المدارسنقص

الابتدائي.التعليمتلقي

فتحوعندما(.والذهبوالقرميدالزجاجرقائقمنصغيرة

بتزيينقامواام،453عامفيالقسطنطينيةالعثمانيون

إلىالكاتدرائيةحولتثمبالفسيفساء،صوفياآياكاتدرائية

تحويلإثروذلكالفسيفساءوتجديدترميمتموقدمسجد.

.ام339عامفيمتحفإلىالمبهنى

أجودبإنتاجبعيدأمدومنذالأتراكالنساجوناضعتهر

أبسطةمنالعديدبصنعقامواحيثالسجاد؟أنواع

تنتجكماأوروبا.فيأمستخدمتالتيالشرقىالسجاد

والمناشف.الشالاتمنجيدةأنواعاأيضاتركيا

باللغةمكتوبالتركىالأدبمنالأعظمالقسمإن

العثمانيين،حكمفترةفيتستخدمكانتالتيالتركية

والحياةبالدينتتعلقموضوعاتالتركيالأدبويتناول

فإنهالحديثالتركيالأدبأما.العثمانيالحكمفترةخلال

والعدالةالقوميةمفهومعلىواسعةبصورةالاهتماميركز

منالمحدثونويعمد.التركيةالأمةوتاريخالاجتماعية

تضمينإلىالأدبيةأعمالهمبعضصياغةفيالكتاب

تتعلق،القديمالشعبيالمسرحيالفنمنونوادرقصص

يطلقمتحركةدميةشكلفىتجسد،خياليةبشخصية

وفىالأراجوز.أوالسوداء()العيونجوزقرهاسمعليها

قرهلذكاءكثيراالناسيضحكالشعبيةالمسرحياتهذه

.اللسانوذلاقةالفصاحةفيأعدأءهيفوقالذيجوز

السطح

الجزءفىوتقع2،كم)452977تركيامساحةتبا

الواقعةالأنحاءمعظموتتألفآمحيا.قارةمنالغربيالشمالي



تركيا.24

منالأناضولمنالساحليةوالأجزاءتراقيامنطقةفي

متمميعسهلوهناك.الممتدةالخضراءوالسهولالمنخفضات

منطقةأواسطعبريمتد،الأناضولسهلاسمعليهيطلق

الشمالجهةمنالبونتجبالسلسلةبهوتحيطالأناضول

تركيافيويوجد.الحموبجهةمنطوروسجبالوسلسلة

منالعديدإلىإضافة،الضخمةالمالحةالبحيراتمنالعديد

الذيالصيفلصلفىتجفالأنهارمعظمولكنالأنهار.

الربيعفصلفيولكن.والجفافالحرارةدرجةبارتفاعيتميز

تسيلالتيالغزيرةلالمياهالأنهارهذهمنالعديدأوديةتمتلئ

قممها،علىالتراكمالجليدذوبانبعد،والجبالالمرتفعاتمن

فىالمجاورةالمناطقمياههاوتغمرالأنهارهذهتفيضحيث

هي:،طبيعيةأقاشي!اثمانيةإلىتركياوتنقسم.الأرياف

الغربية.الأوديةاإقليم2-.الشماليةالسهولإقليم-أ

الغربية.أ!ضبةاإقليما-4.الجنوبيةالسهولإقليم3-

الجبليةالرتفعاتآ!6-.الشرقيةالهضبةإقليم5

إقليما8-.الحنوبيةالجبليةالمرتفعاتإقليما7-.الشمالية

النهرين.مابينمنخفضات

علىويمتدترأقيامنطقةلغطي.الشماليةالسهولإقليم

أضفى.الأناضوللمنطقةالمحاذيالأسودالبحرساحلطول

الخضرأءالعشبيةالمساحاتبهتمتازالذيوالانحدارالتدرج

مجاليفيخاصةأهميةكلهالإقليمعلىتراقيامنطقةفي

والذرةالفواكهالأتراكالفلاحونويزرع.والرعيالزراعة

والتبغ.والجوز

تمتازالتيالأنهار،أوديةوهي.الغربيةالأوديةإقليم

إيجه.بحرساحلطولعلىوتمتد،والخصوبةبالاتساع

والقمح.والتبغوالزيتونوالذرةالشعير:الإقليم!داوينئ

يتجاوزالإقليمهذافيالمحاصيلإنتاجمنالمتحصلأمحائدوا

.الأخرىالأقاليممنالمتحصلةالعائداتجميع

طولعلىيمتدضيقشريط.الجنوبيةالسهولإقليم

حيث،بالخصوبةفيهالتربةوتمتاز،المتوسطالبحرلمماحل

والموالحالحبوبتشملالمحاصيلمنمتعددةأنوأعاتنتج

يرالمزارعينعلىالواجبومن.والزيتونوالقطن

بالحرارةيتميزالذيالصيففصلخلالحقولهما

والحفا!.

منمجموعةمنيتكون.الغربيةالهفبةإقليم

المنطقةعبرويمتد،المتفرقةالأنهارأوديةوبعضأ!ضابا

الإقليمهذافىوالأمطار،الأناضولهضبةمنا!سطىا

أوديةفيوالقمحالشعيرالمزارعونوينتججدا.شحيحة

تتم.الريمياهفيهاتتوافرالتيالمناطقكلوفيالأنهار

أنواعوبعضوالضأنالأغنامتربيةالإقليمهذأفى

غيرالأرأضيفيوالكلأالأعشابترعىحيث،الماشية

المزروعة.

الجبالبهاتوجدقاحلةمنطقة.الشرقيةالهضبةإقليم

منالإقليمهذاويمتد،المجدبةالقاحلةوالسهولالشاهقة

لتركيا.الشرقيةالحدودإلىالغربيةالهضبةإقليمحدود

يم)ثريس(تراقياجبالسلسلةالإقليمهذافيوتلتقي

تزرعولىااررر،الصيف!حلالالقليلسوىمهولايهطليشئالمطرحيت،الألاصوله!مةأواسط!ىالأحاءامعظه!تعطيالقاحلةالسهول

أحدالصورةهدهدىويدو.الأخرىالماشيةوألواعالضألىالإقليمهداأهلم!العديديرلي.الريمياهمرالكتيرإلىلاتحتاحالسالمحاصي!!لعض

.الضأنم!قطيعايرعىوهوالإقليمس!!اد



241تركيا

فيقمةأعلىوهوأراراتجبلويقع.البونتجبالسلسلة

ارتفاعهويبلغ،الإيرانيةالحدودمنبالقربالبلاد،

السكانمعظميمتلكالبحر.سطحمستوىعنم.1855

المساحة.صغيرةمزارعالإقليمهذافي

إقليمأيضاويسمى.الشماليةالجبليةالمرتفعاتإقليم

هضبةوبينالشماليةالسهولإقليمبينويقع،البونتجبال

السككوخطوطالطرقمنالقليلوهناك.الأناضول

الأسود.بالبحرالاناضولهضبةتربطالتيالحديدية

سلسلةويشمل.الجنوبيةالجبليةالمرتفعاتإقليم

الصغيرةالجبليةالسلاسلوبعض)ثريس(تراقياجبال

.الأناضولهضبةمنالجنوبيالطرففيتقعالتيالأخرى

هضبةبينتماماتفصلالجبالهذهفإنالتقريبوجهوعلى

المتولممط.البحروبينالأناضول

خصيبة،سهول.النهرينمابينمنخففماتإقليم

منالشرقيالجنوبيالجزءفيتقعالأنهارمجاريوأودية

هذافيوالفاكهةالحبوبزراعةوتتم.الأناضولهضبة

التربة.بخصوبةيمتازالذيالإقليم

المناخ

حيثتركيا،فيلآخرإقليممنكبيراتبايناالمناخيتباين

تراقيامنطقةمنكلفيوممطرامعتدلاالشتاءيكون

هضبةوغربيجنوبيفىتقعالتيالساحليةوالمناطق

الأنحاءهذهفيالصيففصليتميزبينما،الأناضول

علىالصيففيالحرارةوترتةبرجة،والجفافبالحرارة

سواحلفىاما.م32تتجاوزحتىإيجهبحرلمسواحل

حيث،حرارةأقليكونالصيفمولمممفإنالأسودالبحر

.م252الحرارةدرجةمتولمسطيبلغ

المناطقفيالأمطارلهطولالسنويالمعدلويتراوح

05بينماالمتولمسطوالبحرإيجهبحرمنلكلالساحلية

فإنالأسودالبحرتحاذيالتيالأقاليمفيأما.لممم7وه

يتميز.العامفىسم025يبلغالأمطارهطولمتوسط

يتميزبينماتركيا،شرقيشمالفيبالاعتدالالصيففصل

درجةتهبطحيث،الشديدةوالبرودةبالصسقيعالشتاءفصل

شرقيجنوبأنحاءفيأماالصفر.تحتم04إلىالحرارة

الشتاءفصلفإنالأناضوللهضبةالداخليةوالأجزاءتركيا

العنيفة.الثلجيةالعواصفهبوبإلىإضافة،بالبرودةيتميز

والجفافالرياحوهبوببالحرارةالصيففصليتميزبينما

الشديد.

لاقتصادا

الحكمقيامفعندوالتطور،بالنموالتركيالاقتصاديتميز

تكنلمالعشرينالقرنمنالعشرينياتفىالجمهوري

بالكامل.زراعيةدولةسوىالتقريبوجهعلىتركيا

منالمصانعأعدادازدادتالحكومةوإشرافتوجيهوبفضل

1)000منأكثرإلىم2391عامفيمصنعا181

مايربوتركيافىفيوجداليومأما.م1411عامفيمصنع

الأنشطةأحدظلتالزراعةولكن.مصنع000203على

فرصتوفرإنهاحيث،بالأهميةتحظىالتيالاقتصادية

بالبلاد.العاملةالأيديحجمجملةمن%58لنسبةالعمل

مافقطيمثلالزراعيالإنتاجحجمفإنلحطأيةوعلى

اسحاجميعقيمةحجممن02%نسبةمنيقرب

الصناعةوتستوعبتركيا.فيإنتاجهايتمالتيوالخدمات

العاملةللأيديالكليالحجممنفقطبهماأمنيقربما

قيمةتفوقالصناعيالإنتاجعائداتقيمةولكنبالبلاد،

الزراعي.اللإنتا!عائدات

وخطوطالاتصالوسائلتركيافىالدولةوتملك

.الشأنذاتالعامةوالمرافقوالمطاراتالحديديةالسكك

والتعدينالفولاذصناعةعلىأيضاالدولةتسيطركما

منيقربوما،المصرفيالعملإداراتومعظموالغابات

يمتلكبينما،الزراعيةالأراضيمنهكتار004).00

الصغيرةوالمصانعالمزارعمنالعظمىالنسبةالخاصالقطاع

ما639عاممنذالدولةقامتوقدالبناء.وشركات

انتهاجخلالمنوذلك،القوميالاقتصادنمودفةبتوجيه

إلىالدولةوترمي.المتعاقبةالخمسيةالخططمنسلسلة

فيالصناعيالخاصالقطاعيؤديهالذيالدورتوسيع

القوممط.الاقتصاد

!ترىفيإنتابالزراعيةالمناطقأكثرمن.الزراعة

الخصبةبتربتهاتتميزالتيالساحليةالأقاليمفىتقعالتي

إقليموهو،الأناضولهضبةإقليمفيأما.المعتدلوطقسها

مايتعرضوكثيراوالشعير.القمحفيزرع،صحراويشبه

إتلافإلىيؤديالذيالجفافمنطويلةلفتراتالإقليم

معظمفىتركياوتنتج.المزروعةالمحاصيلمنهائلةكميات

الفائضإلىإضافةالغذاء،منحاجتهايغطيماالسنين

منيقربماويستخدمالبلاد.خارجإلىتصديرهيتمالذي

لإنتاجتركيافيالزراعيةالأراضىمساحةمن%ء.

.الحبوب

ويأتي،الحبوبإنتاجفيالأولىالمرتبةالقمحويحتل

مساحاتزراعةتتمكما.الشاميةوالذرةالشعيربعده

ويمثل.القطنبذرةزيتإلىإضافةالقطنبمحصولهائلة

زراعتهشمحيثتركيا،فىالمهمةالصادراتأحدالتبغ

وبحرالأسودالبحرمنلكلالمتاخمةالمساحاتطولعلى

الخضراواتإنتاجفيالرئيسيةالبلدانمنتركياوتعد.إيجه

والزبيبوالكروموالتفاحوالجوزوالفاكهةوالباذنجان

وبنجروالبطاطسوالبرتقالوالشماموالبطجخوالبندق

وبعفوالماعزالضأنتركياأهلويربي.والطماطمالسكر
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لتركياالإجمالىالوطنيالنابخ

الص!اع!ص13%

ح!

عةرالرا91%

ماثلحدا./05

بلدليإشاحهاشماقيوالحدماتالسلعقيمهالإجماليالوطنىالنابخ

الأداءلقياسالإحمايأصصىاالاعويستحدمواحد.عامحلالما

ب!للمقارلةأيضااستحدامهيم!سكماما.لبلدالكلىالاقتصادي

صا!يللعوقدىأسلد.امدامموودرحةمالملدالإحماليالوطيالابخ

.000.000/063801أم199ليالزكيالإحماليالوطيالماخ!

أمريكي.دولار

العاملةالقوىمقارنة

الاقتصاديالنشاطبججم

الة/القوىحجم

القوىس*العاملةالاقتصاديالنشاطنوع

طةاول

934لأ646355وصيدالعالاتومشحاتالزراعة

الأسصاك

والحدماتالعا!ةالحدمات

173171231والشحصيةالاحتماعية

582620،1الإلشاءات

539437والعقاراتوالتأميرالماليةالموارد

341)324030الصناعة

3234د.المحاجروأعمالالتعدين

663409والاتصالاتالمواصلات

134.5العامةالمرا!ق

211)135؟432والتحارةوالفنادقالمطاعم

لأأ571لأ172الب!هالة

272997812001---ا-لحملة

.أم099لمسةالأرقامع!

./أسأقل"

الدولي.الك،الدوليةالعملصطمة.المصدر

عناصرأهمأحدالصوفويمثل.الأخرىالحيواناتأنواع

تركيا.فيالحيوانياللإنتاخ

وصناعةوالمشروباتالأطعمةمعالجةتمثل.الصناعة

كماتركيا.فيالقائمةالصناعاتأنواعأضخمالنسيج

مجالفيالأخرىأالرائدةالصناعاتبعضهناكأن

والحديدالأسمدة:وتشم!،المصنعةالموادإنتاج

والسياراتالختلفةالمعدنيةوالمنتجاتوالالاتوالصلب

غالبيةوتقع.الأخرىالورقيةوالمنتجاتالورقوعجينة

يباشرتركيا.فىالصحاعة!حالفىالمهمةالألشطةأحدالنشجتصنغ

في.حديثةمصانعفىعملهمالسميحصناعةفياعامل!!امحصما

حيثالمزلفيالس!يحصماعةيمارسىالساءمنمححوعةالصورة

اكشرقي.السحادسرليقم!

وأالكبرىالمدنفيالأخرىالصناعيةوالمنشآتالمصانع

منوالغربيةالشماليةالأنحاءفيوذلكنطاقها،في

البلاد.

المعدنيةالمصادروفرةمنالرغمعلى.التعدين

تعانيزالتماتركيافيالتعدينصناعةأنإلاالجوفية

فيوفرةالمعدنيةالمنتجاتأكثرالكوكفحم.التخلص

وتعد.الصلبصناعةفياستخدامهيتمحيثالبلاد،

وهو،للكروميتالمنتجةالبلدانأكثرمنواحدةتركيا

تركياتنتجكما.الكرومعنصرمنهيستخلصالذيالمعدن

اخرىأنواعاأيضاتنئالبلاد.بتكريرهوتقومالنفط

وخاموالنحاسوالبورونالبوكسيت:مثلالمعادنمن

صنعفييستخدمناعمأبيضمعدنوهووالمرشومالحديد

التبغ.وغلايينالجواهر

تنتهجهالذيالبرنامجيقتضي.الخارجيةالتجارة

البلادتصدران،الصناعةوتعزيزلرفعالتركيةالحكومة

وأن،التركيةالمنتجاتمنتصديرهيمكنهاماأقصى

والموادوالآلياتالأجهزةمنالهائلةالكمياتتستورد

الأجهزةهذها!متيرادعليالإنفاقحجمويفوق.الخام

منالعائدحجمألاخرىالمنتجاتوبعضوالآليات

فيخللاتعانيتركيافإنالوضعأ!ذاونتيجة.الصادرات

تشمل:تركيالدولةالرئيسيةوالواردات.أضجارياالميزان

والصلبوالحديدوالالياتوالأجهزةال!سيميائيةالمواد

الأقمشة:فتشملالصادراتأهمأما.والنفطوالسيارات

ألمانياوتمثل.والتبغوالجوزوالفاكهةوالقطنوالمنسوجات
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بعضإلىبالإضافةلتركيا،الرئيسىالتجاريالشريك

وإيرانوبريطانياوفرنساالسعودية:مثلالأخرىالبلدان

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوإيطالياوالعراق

الطرقمنشبكةتربط.والنقلالإتصالوسائل

ولكن،التقريبوجهعلىالتركيةالمدنجميعبينالمعبدة

فقط%2منوأقل.معبدةغيرتزالماالطرقمنالعديد

حيث،خاصةسياراتيملكونتركيافيالسكانجملةمن

حافلاتبوساطةيتنقلونالمواطنينمنالعظمىالغالبيةإن

شمبكةتربط.الأجرةسياراتأووالقطاراتالركابنقل

تركيا.فيالرئيسيةالمدنبينالحديديةالسككخطوط

لتغطي،الحكومةتملكهاالتيالطرانشسركةخطوطوتمتد

الأوسط.والشرقوالاوروبيةالتركيةالمدنمنالعديد

كما.وأنقرهإسطنبولمنكلفيدوليجويميناءويوجد

،بالجمالتتميزالتيالطيعيةالمرافقمنبالعديدالبلادتزخر

إسطنبولهما:البلادفيالرئيسيينالبحريينالميناءينولكن

يومية،صحيفة000.1منأكثرتركيافيوتصدروأزمير.

المتباينة.السياسيةالن!ووجهاتالاراءمختلفتمثل

متوسطويبلغ،المذياعأجهزةالتركيةالأسرمعظموتمتلك

لكلواحدجهازنحوالتلفازلأجهزةالتركيةالأسرامتلاك

.أشخاصعشرة

تاريخيةنبذة

وجودإلىتشيرأدلةعلىتركيافيالآثارعلماءعثر

فيهتوجدالذينفسهالمكانفيقائماكانمتقدممجتمع

وحعسب..مقسنة6...منذذلكوكانالانتركيا

هذهعمرمنأولفإنالتاريخيةالناحيةمنمدونماهو

الحيثيين.بالعمميعرفونكانواقوثمالسكانمنالمنطقة

الحيثيونبدأالتقريبوجهعلى.مق0002عاموبحلول

.الأناضولهضبةإلىآسياوأواسطأوروبامنالهجرةفي

منالحيثيونهؤلاءتمكنالسنينمنمئاتبضعمروروبعد

الأناضولهضبةفيالأنحاءمعظمعلىمميطرتهمبسط

وبحلولوسوريا.النهرينبينماأرضفيالأجزاءوبعض

قويةإمبراطوريةإنشاءمنالحيثيونتمكن،.مأق005عام

انظر:.المنطقةتلكفيالزعماءأبرزيصبحونجعلهمامما

الأناضولهضبةمنواسعةأرجاءسقطتوقد.الحيثيون

،الأخرىوبعفالجماعاتوالليديينالفريجيينأيديفي

عاموحتى0021عامبينماالممتدةالفترةفيوذلك

يجنولىالأتراكالمزارعون

حقولبأحدالقطن

فيتركياتعتبر.القطن

المنتحةالدوأطمقدمة

القطه!يعدكماللقطه!،

البلاد.صادراتأهممن
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نفسهاالفترةهذهوخلال.التقريبوجهعلى.م.ق005

طولعلىالمدندويلاتمنالعديدبتكوينأليونانيونقام

تمكنتوقد.الأناضولاهضبةفىالواقعةإيجهبحرسواحل

منكلعلىسيطرتهابسطمنالفارهمميةالإمبراطورية

حينإلىالوضعهذاا!شمروقدوتراقيا.الأناضولمنطقتي

حينمامقدونيا،ملكالأكبر،الإسكندرالقائدحضور

الإسكندروفاةبعد..مق331عامالفرسجيوشسحق

حربساحةالأناضولمنطقةأصبحت.مق323عامفي

خلفاءبيننشبتانتىالحروبسلسلةفيواقتتال

الصغيرةالممالكمنالعديدقامذلكبعدثمالإسكندر،

أ!ائداقامعندماوذأكاندثرتثم،.مق63عامحتى

ثمومن،عليهسيطرتهوبسطالإقليمعلىبالاستيلاءبومبي

الحكراظلفىوالأمنبالسلامالأناضولأرجاءنعمت

الإمبراطورقاموقد.سنة004قرابةاستمرالذيالرومانى

الذيناللاحقينالأباطرةاآحرأحدوهو،قسطنطينالروماني

بنقل،م033عامالموحدةالرومانيةالإمبراطوريةحكموا

تسمىالتيالقديمةالمدنإحدىإلىرومامنالعاصمةمقر

منالعاصمةاسمتبدي!!وتمتراقيا.إقليمفيالواقعةبيزنطة

قسطنطين.مدينةومعناهاالقسططينيةإلىبيزنطة

عامفىجزءينأإالرومانيةالإمبراطوريةوانقسمت

التىالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةهوأحدهمام،593

والجزءوتراقيا،الأناضوأ!منطقتىمنكلاتضمكانت

وغزا.الغربيةالرومانيةالإمبراطوريةيسمىكانالثاني

سيطرتهموبسطواالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةالبرابرة

ولكنللميلاد.الخامسالقرنمنتصففيوذلكعليها

أيضاتسمىكانتالتيالشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

والازدهار.النموأوجشهدتالبيزنطيةبالإمبراطورية

جميععلىسيطرتهمبسطواالبيزنطيينالأباطرةفإنوهكذا

أواخرحتىوذلكتركيا،باسماليومتعرفالتيالأنحاء

البيزنطية.الإمبراطوريةانظر:.الميلاديعشرالحاديالقرن

منأولالسلاجقةالأتراككان.السلاجقةالأتراك

مسلمونقومالسلاجقةوالأتراك.الأتراكمنتركياحكم

خلالتمكنواوقد.قزوينبحرشرقيآسياأواسطمنقدموا

منكلإخضاعمنالميلاديعشرالحاديالقرنمنتصف

ذلكبعدثم،لنفوذهمإيرانأنحاءومعظموفلسطينأرمينيا

تدميرأم710عامفياستطاعوا.الأناضولمنطقةغزوا

منطقةفيالبيزنطيةالقوةمظاهرمنالأعظمالقسم

فيالبيزنطيالجيم!علىانتصارهمإثروذلك،الأناضول

ذلكبعدثم.موقعةملاذكرد،انظر:ملاذكرد.موقعة

عاصمتهاكانتإمبراطوريةالسلاجقةالأتراككون

حلالتاريخذلكومنذقونيا(.باسمالان)تعرفأيكونيوم

محلالأناضولمناطقفىالتركيةواللغةالإسلاميالدين

تدريجي.نحوعلىوذلكاليونانيةواللغةالنصرانيالدين

لسلسلةالأولىالحملةأوروباغربىفيالنصارىنظموقد

لحروباباسمبعدفيماعرفتالعسكريةالحملاتمن

الحروبانظر:.القدساحتلالبقصدوذلكالصليبية

استردتالصليبيةللحروبالأولىالفترةخلال.الصليبية

.الأناضولمنطقةمساحةثلثنحوالبيزنطةالإمبراطورية

،الجزيرةشبهمنالصليبيةالحروبخرجتذلكبعدثم

إمبراطوريةدامتوقد.القدسإلىوجهتهاراتخذت

لغزوتعرضتثم.ام432عامحتىالسلاجقةالأتراك

المغولية،انظر:.المغولاسمعليهميطلقآسيابدومنأقوام

الإمبراطورية.

المغولإمبراطوريةتمزقت.العثمانيةالدولةظهور

كانتالتىالداخليةالصراعاتبسببأ!هناوأصابها

إثروعلىأشتاتا.وتفرقتانهارتثمجنباتها،فيتعتمل

فىالأناضولمنطقةفيالتركيالنفوذالمستمرذلك

بدأتالميلاديالرالكلشرالقرنوفي.والتعاظمالازدياد

دولةإنشاءفيالعثمانيونعليهمايطلقالأتراكمنجماعة

علىألاستيلاءمنم1326عامفيتمكنواحيث،ضخمة

بعدفيماأصبحتالتي،الأناضولمنطقةفيبورسامدينة

العثمانية.الدولةعاصمة

الميلاديعشرالرابعالقرنأواخرفيالعثمانيونتم!ش

إضافة،الاناضوللمنطقةالغربيالجزءثلثيإخضاعمن

فيهابماالبلقانجزيرةوشبهتراقيامنكلفيالأنحاءالمعظم

المنطقةمعوىالبيزنطيةالإمبراطوريةمنيبقولم.اليونان

القسطنطنية.بمدينةتحيطالتى

علىالثانيمحمدبقيادةالعثمانيينجيوشاستولت

الإمبراطوريةلوجودحداوضعتوبذلك،القسططنية

القسططنيةمدينةاسمالعثمانيونغيروقد.البيزنطية

ثمحاليا(.)إسطنبولإسلامبولاسمعليهاوأطلقوا

امتدتوقد.العثمانيةالدولةعاصمةإسطنبولأصبحت

وحتىأوروبافيالدانوبنهرمنالعثمانيةالدولةحدود

السادسالقرنفيقوتهاأوجوبلغت.الأناضولجنوبي

بايزيدالسلطانحكمفترةخلالوذلكالميلاديعشر

وحتىام481عاممنحكمهفترةامتدتالذي،الثاني

بحريةقوةالعثمانيةالدولةأصبحتحيث،أم512عام

جيوشأخضعتثم.المتوسطالبحرإقليمفيرائدة

عامفيومصر،أم516عامفىسوريامنكلاالعثمانيين

عليهيطلقوالذي،الأوللمسليمانحكموقد.أم517

مأ2ء0عاممنالفترة،العظيمسليماناسمالأوروبيون

ما526عامقواتهاستولتحيث،أم566عاموحتى

عملوقد.موهاكسموقعةفيالمجرأرا!يمعظمعلى

بلغتحتىالعثمانيةالدولةحدودتوسيععلىسليمان
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صغيرةكدولةالميلاديالرالكلشرالقردفيبدأتالعتمانيةالدولة

الشرقأنحاءمعظهملتشملوازدادتنمتثملورسا.مديةحول

أورولا.شرقيوجنو!إفريقياشمالىفىالأحزاءوبعضالأوسط

وبلادالغربجهةمنوالمغربالجنوبجهةمناليمن

.الشرقجهةمنفارس

معركةوقوعبعد.العثمانيةالدولةاضمحلالبداية

الأتراكقياممنالأوروبيةالقوىالخاوفساورتموهاكص

نجحتفقدحالأيةوعلى.أوروباقارةواكتساحبغزو

خلالوذلكوالنمسافييناعنالدفاعفيالأوروبيةالقوات

ألحقتوقد.أم952عامفىتركياشنتهالذيالهجوم

عامفيالبحريةالتركيةبالقواتالهزيمةالأوروبيةالأساطيل

حاولثم.اليونانمنبالقربليبانتوموقعةفيام571

أخفقواولكنهم،أم683عامفيفييناامشعادةالعثمانيون

فيتسششصيالضعفعواملاستمرتوقد.ذلكفي

،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالالعثمانيةالدولةجسد

أمتدتالتي،الروسضدحربهمالعتمانيونخسرحيث

للسفنالسماحعلىإجبارهمإلىأدىمما،أعوامستةفترة

التيتركيافيالواقعةالمائيةالمضايقعبربالمرورالروسية

إلىروسياضمتوقد،المتوسطبالبحرالأسودالبحرتربط

الأسود،البحرفىجزيرةشبهوهي،القرممنطقةأراضيها

.أم783عامفىالعثمانيةالدولةفقدتهاأنبعد

الدولةعلىيطلقأصبحالملريض.أوروبارجل

المزيدفقدتإنهاحيث،المريضأوروبارجلاسمالعتمانية

وماتلاه.عشرالتاسعالقرنفتراتخلالأراضيهامن

الحكمعلىوتمردوااليونانيونالقوميونثاروقد

وروسياوبريطانيافرنسامنكلساندتحيث،العثماني

لتحاربالعسكريةالقواتلارسال؟ثورتهمفياليونانيين

انظر:.العثمانيينضداليونانيينصفوففيجنبإلىجنبا

للقتالحدا)أدرنة(أدريانوبلاتفاقيةوضعتوقد.اليونان

اليونانباستقلالالاتفاقيةأقرتكما.أم982عامفي

نهرمدخلعلىالسيطرةفيالحقروسياومنحت

أثرعلىالبلقانأراضيمنالمزيدالعثمانيونوفقد.الدانوب

الحروبانظر:روسيا.معالحروبمنسلسلةفيالدخول

روممياأجبرتالاوروبيةالقوىولكن.التركيةالروسية

الحربفىغنمتهاالتيالمكاسبمعظمعنالتنازلعلى

علىولكن.ام878عامفيالمنعقدبرلينمؤتمرخلالمن

قنخرظلتوالانحلالالضعفأسبابفإنذلكمنالرغم

حينماالجزائرالعثمانيونوفقد.العثمانيةالدولةجسدفى

فرنسااستولتكماأم،083عامفيإليهافرنساضمتها

كلاضمتفقدبريطانيا،أما.ام881عامتونسعلى

.أم882عامفيومصرم،1878عامفيقبرصمن

دولتهماعترىالذيالتدهورإيقافالعثمانيونحاول

الجيح!،تنطمأعادواحيث،وإصلاحتغييربرنامجبانتهاج

أولعلىالمصادقةوتمت.التعليمنظامبتحسينوقاموأ

هذاونص.أم876عامفىالعثمانيةالدولةفيدلممتور

الأمةأفرادومنحالشعبتمثلحكومةقيامعلىالدستور

الذيالثانىعبدالحميدالسلطانولكن.الحرياتمنالمزيد

علىالمصادقةفيهتمتالذيالعامفىالبلادعرشأعتلى

حكماالبلادوحكمجانبا،الدممتوربطرحقامالدستور

ئا.فرد

القرنمنالتسعينياتأواخرفي.الفتاةتركياجمعية

الطلابمنصغيرةمجموعةقامت،الميلاديعشرالتاسع

السلطانسمياساتالمعارضينمنالأتراكالجيشوضباط

كانتوقد.بينهمتجمعسريةرابطةبتكوينعبدالحميد

جمعيةهيالرابطةهذهأوساطفىتأثيراالمجموعاتأكثر

مسلحانزاغاأم809عامفماقادتحيث،الفتاةتركيا

العملاستعادةعلىوأجبرتهعبدالحميد،السلطانضد

فترةفيولكنالبلاد.شؤونإدارةفيالدستوربأحكام

انتهت،مضادةثورةبشنعبدالحميدالسلطانقاملاحقة

علىالفتاةتركياجمعيةأجبرتهثم.والفشلبالإخفاق

.أم909عامفيالعرشعنالتنازل

خلالمنذلكبعدالبلادالفتاةتركياجمعيةحكمت

أرادتوقدعبدالحميد.السلطانشمقيقالخامسمحمد

العثمانية،الدولةوعظمةمجداستعادةالفتاةتركياجمعية

الحفاظبفكرةلايأبهونالأتراكمنالعديدأصبحولكن

الأقلياتأنإلىبالإضافةهذا.العثمانيةالدولةعلى

والانسلاخبالتحررطالبتالتركيالحكمظلفيالنصرانية

الدولةاستمرتوبذلك.العثمانيةالدولةمميادةمن

والانهيار.التفككفيالعثمانية

أعلنتمباشرةأم809عامفيالثورةوقوعوبعد

البوسنة.علىالنمسااستولتبينما،الامشقلالبلغاريا
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عاموفي.أم219عامفيليبياعلىإيطالياواستولت

كريتمنكلبتسليمالعثمانيةالدولةقامتأم139

بحرجزرمنوالعديد،آبيروسوحنوبيمقدونيامنوجزء

الدولةكانتأم419عاموبحلول.اليونانإلى،إيجه

أوروبافيلهاالتابعةجمئالأراضيفقدتقدالعثمانية

الشرقية.تراقيامناطقماعدا

إلىالأولىالعالميةالحربالعثمانيةالدولةدخلت

الأرأضىلأستعادةمحاولةفيوالمجروالنمساألمانياجانب

منكلحاولتاا159عاموبحلولفقدتها.التي

بسطالحلفاءلدولالأخرىالقواتوبعضوفرنسابريطانيا

والمساعداتالؤنشحمتيتمحتىالمضايقعلىالسيوة

صدمنتمكنواقدالأتراكأنمنبالرغمولكنلرومسيا.

الأمرنهايةفيفإنه،ساحقةهزيمةبهموأنزلواالمعتدين

.ام189عامفيالحربالحلفاءقواتكسبت

علىالحلفاءقواتأتآ.الأولىالعالميةالحرببعدما

علىاسستولتفقدت!ومن.العثمانيةالدولةتحطيمنفسها

تمام1919عامنمايوشعهروفي.والمضايقإسطنبول

حمايةتحتاضكىأزميرميناءفياليونانيةالقواتإنزال

اليونانيةالقواتتقدمتالحلفاء.لقواتالبحريةالأساطيل

يشعرونالأتراكالمواطنينجعلمماالبلاد،فيوتوغلت

عنالدفاخعنالعثمانيةالحكومةلعجزالشديدبالاستياء

أتاتورككمالمصطهفىالأثناءهذهفيقامتركيا.وطنهم

المجلسواجتمع.السرعةوجهعلىقوميةحركةبتنطم

بغرضسبتمبر،شهرفيمعيواسمدينةفيبرئاستهالوطني

ما029عاممنإبريلوفي.جديدةمؤقتةحكومةتشكيل

الكبرىالتركيةالوطنيةالجمعيةقيامأمرالوطنيالمجلسنظم

الجمعية.لهذهرئيساكمالانتخابتمحي!،أنقرةفي

حكومةوقعت.ام!02عاممنأغسطصوفي

هذهوعرفتالحلفاء،قواتمعظالمةاتفاقيةالسلطان

هذهبنودمنحتوقدسيفر.معاهدةباسعمالاتفاقية

سلمتبينما،الدولةمناطقلبعضالاستقلالألاتفاقية

تعدلموبذا.الاحتلالقواتلختلفالأخرىالمناطقبعض

ونتيجة.الأناضولأجزاءوبعضإسعطنبولإلاتشملالدولة

السادسمحمدالسلطهانشعبيةانخفضتالاتفاقيةلهذه

كمالنفوذتعاظمبينمافأكثر،أكثرالأتراكأوساطفي

تمكنتأم229عاممنممبتمبروفي.القوميينوجماعة

وبعدالبلاد.مناليوناني!تطردم!أخيراالقوميةالقوى

حيث،السلطانمنصببإلغاءالوطنيةالجمعيةقامتذلك

معجديدةسلاماتفاقيةعقدعلىالحلفاءدولوافقت

،ام239عامفىلوزاناتفاقيةتوقيعتموقد.القوميين

هيالذيم!بالوضعتركياحدودبمقتضاهاتحددتوالتي

أليوم.عليه

تركياالكبرىالوطنيةالجمعيةأعلنتتركيا.جمهورية

كمالوانتخبت،أم239عامأكتوبر92فيحمهورية

بعضإلىإضافةكمالرأىوقدللبلاد.رئيساأتاتورك

هوالحكمفيالغربيالمنهجأنالاحرينالقوميينالزعماء

حكومتهعلىوأنوتنميتها،البلادلتطويرالسبلأفضل

وخلال.الشاملالاجتماعيالتغييرأوجهمنالعديدإدخال

ألغتالعشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينياتعقدي

الحجابوارتداءبهالمعمولأغانونياالنظامالحكومة

كانالتيوالمدنيةالدينيةالمهامأيضاألغتكما،أطربوشوا

تعددمبدأإبطالإلىبالإضافةهذاالمسلم!ت،خليفةيؤديها

واعتبرللمسلمينوشرعهالإسلامأقرهأتيااشوحات

،القانونعلىخروحاالمبدأممارسةالجديدالتركياسدستورا

الوظائف!وشغلالاقتراعحقعلىالنساءحصلتثما

منهمكليختارانالأتراكجميعإلىنداءتوجيهوتم.أ!امةا

الوطنيةالجمعيةمنحتذاتهالوقتوفي،الأسرةاسم

.الأتراكأبوومعناهاأتاتوركوهوالأسرةاسمكمالآالكبرى

مميطرتهبسطحيث؟واسعسياسىلنفوذأتاتوركتمتعقدو

الوزراءرئيص!ويفصليعينوكانالوطنيةالحمعيةعلى

الوطنية.الجمعيةموافقةعلىالحصولدونأ!زراءأومحلس

المناهضةأتاتوركممياساتيعارضونالأتراكبعضكانر

عامفي،السياساتهذهضدالأتراكثارحيث.للإسلام

الثورةإطفاءمنتمكنتالتركيةالحكومةول!ش.ام625

البلادرئيعرمنصبأتاتوركشغلوقدحدوتها.وإحماد

المنصبهذافيخلفهحيثأم،389عامفيوفاتهحتى

الاشتراكإينونوزعامةتحتتركياتحاشتإينونو.عصمت

عامفبرايرحتىأم(-459ا)939الثانيةالعالميةالحربفي

حكمفيألمانياهزيمةأصبحتعندماوذلك،ام!45

نفسه.العامفيالمتحدةالأمإلىتركياانضمتوقدالمؤكد.

السوفييتيالاتحادطلب.الثانيةالعالميةالحرببعد

إضافةتركيا،شرقيفيالواقعةالأراضيعلىسيطرتهبسط

امتدأدعلىعسكريةقواعدإنشاءفيالحقمنحهإلى

القوىإلىالأتراكالزعماءاتحهوقد.المضايقسواحل

.المساعداتعلىللحصولالغربية

الولاياترئيسترومانهاريأعلنأم479عاموفي

المتحدةالودلاياتقدمتبمقتضاهالذيترومانمبدأالمتحدة

وقد.الشيوعيالمديتهددهادولةلأيةوالمساعدةالعون

شكلفىالدولاراتملايينلتركياالمتحدةالولاياتقدمت

المساعداتهذهمقابلوفي.وعسكريةاقتصاديةمساعدات

القواعدواستخدامبإنشاءالمتحدةللولاياتتركياسمحت

الشعبحزبحكموقد.التركيةالأراضيعلىالعسكرية

الحكمقياممنذتركيا،أتاتوركأنشأهالذيالجمهوري

الأغلبيةعلىحصلالديمقراطيالحزبولكن.الجمهوري
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أسرأتاتورككمال

عامتركياجمهورية

تحديثحاول.أم239

النمطعلىالتركيةالأمة

إحراءفاعتمد،العربي

!يعلماليةإصلاحات

والسياسةالتقافةمجال

والاقتصاد.

أصبححيث،ام059عامفيالكبرىالوطنيةالجمعيةفى

رئيسامندريسأصئكلدنانبينماللبلاد،رئيسابايارجلال

فإنالجمهوريونعليهكانماخلافوعلىللوزراء.

البلاد،فيالأجنبيةالامشثماراتضمجعواقدالديمقراطيين

علىالحكومةوإشرافسيطرةأوجهتخفيفوأرادوا

القرنمنالخمسينياتعقدأواخربحلولولكنالاقتصاد.

الضوابطإلىإضافةالبلادمديونيةحجمازديادفإنالعشرين

جعلاقد،الرأيحريةمنتحدوالتي،الدولةوضعتهاالتي

شعبيتها.تفقدالديمقراطيالحزبحكومة

القواتاعتبرت.العشرينالقرنمنالستينياتعقد

بعدابعدتقد،الديمقراطيةالحكومةأنالتركيةالمسلحة

قواتقامتولذلك.السيامميةأتاتوركمبادئعنشاسعا

،أم069عامكورسلجمالاللواءقيادةتحتالجيعقمن

حكومةتشكيلتمحيث،الحكممقاليدعلىبالاستيلاء

منالعديدبإحالةالعسكريةالسلطاتقامتثم.مؤقتة

عقوبةتنفيذوتم،المحاكمةإلىالسابقةالحكومةقيادات

بايارالرئيسأما.مندريسالوزراءرئيسفيشنقاالإعدام

إطلاقتمولكن،الحياةمدىبالسجنعليهحكمفقد

د!شوراام619عامفيتركياوضعت.ذلكبعدسراحه

المؤقتةالحكومةنظمتذلكبعدثمللبلاد.جديدا

الأحزابمنأييحرزلمحيث،حرةوطنيةانتخابات

اختيارتمولكن،التشريعيةالانتخاباتفيالمطلوبةالأغلبية

أعلىلشغل،الجمهوريالشعبحزبأعضاءمنعضوين

شغلبينماللوزراءبمرئيممئاإينونوأصبححينالمناصب

فيالعدالةحزبأحرزوقدالبلاد.رئيسمنصبكورسل

فأصبح،التشريعيةالانتخاباتفيالأغلبيةأم659عام

ظلوقدللوزراء.رئيساديميريلسليمانالحزبزعيم

.أم669عامحتىمنصبهمهاميؤديكورسل

ترببينتقعأنالحربأوشكت.قبرصأزم!

قضيةبسببالعشرينالقرنمنالستينياتعقدفيواليونان

القتالولكن.قبرصجزيرةوهيالمتو!عطالبحرجزرإحدى

فئتينبينأم679وعامأم649عامفيفعلاتفجر

والأكثريةالتركيةالأقلية:وهماالجزيرةفيموجودتين

فيبالتدخلواليونانتركيامنكلهددتوقد.اليونانية

قامالتيالتسويةسبقتالتيالفترةفيوذلك،الصراعهذا

ضباطأطاحأم749عاموفي.المصلحينبعضبترتيبها

التركيةالقواتفغزت،القبرصيبالرئيساليونانيالجيش

وفيأراضيها.منكبيرجزءعلىوامشولتقبرصجزيرة

فىمنفصلةحكومةقيامعنالأتراكأعلنلاحقةفترة

الحكمقيامعنالأتراكأعلنأم759عاموفى.قبرص

ذلكتلاثمعليها،يسيطرونالتيألاراضيفيالذاتي

ولكن.مستقلةجمهوريةبقيامأم839عامفيآخرإعلان

هذهعلىالاحتجاجمظاهرأشدأبدوااليونانيينالقبارصة

.قبرص:انظر.والإجراءاتبيرالتدا

منالستينياتمنذتركياعانت.الحديثةالتطورات

الضرائببسببالامشقرار،عدممظاهرالعشرينالقرن
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الوقتذلكففي.السيامميةوالاضمطراباتوالتضخمالباهظة

الإرهاببأعمالأع!يامافيالتركيةالمتطرفةالحركاتلدأت

وذلكوالاغتيالالاختصاثوعملياتالقنابلتفحير:مثل

عقدفينشأتولد.بالحكومةللإطاحةمحاولةفي

بينأصشديدةاالخلافاتالعشرينالقرنمنالسبعيسيات

وقعتالسبعينياتعقدومنذ.الدينيةوالجماعاتأمحلماني!تا

وقد.الفئتينهاتينب!!،حدتتالتيالاقتتالظماهرمعظم

منالمتعصبينعلاةظابينما،الإرهابأعمالتواصلت

هذهارتكابفيسضعلىباللائمةبعضهمينحيالجانبين

فترةخلالعديدةمراتتركيافيالح!صمةتغيرت.الأعمال

استقالأم719عاموفي.العشرينالقرنمنالسبعينيات

الجيش.منضغطتحتمنصبهمنديميريلأ!زراءارئيس

رئيسمنصبعلىتعاقمواالذينجميعأخفة!ثمومن

منأصئديميريلآ.مستقرةحكومةتشكيلفيأ!زراءا

عقدأواخروفيا.7591عامفيللوزراءرئيساجديد

الوزراءرئيمم!ممصبتنقلالعشرينالقرنمنالسبعينيات

ينتميالذيأجاويدوبولنتديميري!!منكلبنعدةمرات

ما979عاممننوفمبروفي.الجمهوريالشعبلحزب

فىالسلطةعلىالجيشاستولىللوزراء.رئيساديميريلأصبح

واختفاءأ،نضباط1مننوعخلقإلىأدىمماأم،089عام

دستورانتهاجتم.الاجتماعيةوالفوضىالنظهامعدمصور

هذاموادإحدىوبمقتضىأم،829عامفيللبلادجديد

تمت.للبلادرئيساإيفرينكسعانالجنرالأصبحالدستور

إثروذلكأم839عامفىتركيافيالمدنيالحكمامشعادة

أوزالتورجوتأصبححيث،البرلمانيةالانتخاباتانعقاد

الوطن.حزبفيالوسطيم!تإلىينتميوهوللبلاد،رئيسا

العامةبالانتخاباتإليهينتميالذيوالحزبأوزالفازثم

أصئم9891عامفيو.ام879عامفيالثانيةأصلمرة

آقبولوطيلديريمبتعيينأوزالالرئيسقامللبلاد.رئيساأوزال

انتحبأم!39عامأوزالوفاةوبعدللوزراء.رئيسا

تشيللرواختيرت،أضركيةاللحمهوريةرئيساديميريلسليماد

للوزراء.رئيسةلتكونمميدةأول

الإسلامياشفاهحر!فاز،أم599انتخاباتوفي

منتمكنهلمضئيلةبأغلبيةأربكانالديننجمبزعامة

مقعدا(.055أصلمن276من)أقلالحكومةتشكيل

الحكومةفشكلاالأموالوطنالقويمالطرلقحزباائتلف

الائتلافانهار.أم699مارسفييلماظمسعودبرئاسة

حكومةتشكيلعلىالرئيسووافقالعامنفص!منيونيوفي

وزراءرئيسأولوأصبحأربكانالديننجمرأسعهااثملافية

الأحزابمناعتراضماتووسعطتركيا.فيإسلامي

اختار،أرد!!انممياساتعلىالعسكريةوالمؤسسةنيةالعلط

علمانيةحكومةلتشكيليلماظمسعودديميريلالرئيس

بتريهاالخاعحةالتواريخأهم

عرفواقومأولهموالحيثيون،الأ،ضولاالحيتيونح!صممق0051

لتركيا.أجوماتصرلصاقىالمسطقةسكانمنلأ!

الألاضول.لوسيالروماليالقائدلتحم.ق63

بيرلطهإلىالروماليةالإمبراطوريةعاصحةقسطل!!حوأ!م033

القسطمطيحية.إلىاسمهاوعير

بعدالأناضولألحاءمعظمعلىاللاحقةالأتراكاسيطرم7101

ملاذكرد.مولعةفيأ!يةالميراسقواتاعلىاشصارهم

الاستيلاءوكادلورصا،علىأحتمايوداالأتراكااستولىم6132

أمحتمالية.الةالدوقيامسدايةعليها

بذلكووضعواالقسطنطينيةعلىدا!تماسراالأتراكلىاسترام534

ألمية.أصيراالمج!مراطوريةحدا

نتيجةأراضيهاسالكتيراعتماليةااحدوأحةافقدتم1783-4191

دها.محي!اقييةالعسكلا!رائماساسسلسلة

الحكومة.ضدالتورةالمتاةتركياحماعةأعلتم8091

الأولىالعالميةالحر!فيبألمانياتركياتحالفتأم4191-819

المتسقية.أراصيهامنالكثيروشقدت

فىوترعتركيا،جمهوريةأتاتورككمال!صطمىألس!م2391

اضكى.اطشع!يرالتطووالتحديتسلامحتميد

الولاياتم!وعسكريةاقتصاديةمعولات!ياترتلقتام479

السالق.السوفييتيأضموسعامقاومةمرتتم!سحتىاطتحدة

ظلثمومن،بالحكومةالتركىالحيشوحداتأطاحتام069

عامفىالحرةالاشحاباتإجراءعدموحتىأصلادايح!-الحيق

،م1161

الثاليةللمرةالجيمقواستولىقرصاضكيةالقواتعرتأم749

ا!-.أصدمقاعلى

الح!صمة.علىأحرىمرةمحيطرتهاالحيحقوحداتأحك!تام089

المدلي.الحعمنطامإلىالح!صمةعودةم8391

المحكمةأصدرت،أم899ينايروفي.أم799فيحديدة

النظاملمناهضتهالرفاهحزببحظرح!صماالدممتورية

حولالالتفاففيالرفاهحزبأنصاروبدأ.العلماني

ديسمبرفيتأسيسهأعلنالذي""الفضيلةالبديلالحزب

.أم9!7

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

كمال،توركتاأ

ارري!انجم،أربكالى

ينحيرالد،لربروسة

نسوتاتعتحيلر،

سليمالى،مميري!طد

ثةردآ

سطمبولإ

كيةلطاأ

جمترا

الأولسليم

الثالتسليم

التاليسليم

القالوديسليمان

علىمحمد

والمدنالعواصم

1ارلقر-

طرسولر

الفاغمحمد

لأولادمرا

لثلثاا!راد

التاىمراد



924الضوئىالتركيب

تراكلأا

رمينياأ

لصغرىاممياآ

كرادلأا

البيزنطةالإمبراطورية

لكشاريونلإا

راتراأ

سفورلبوا

الصغرىآسيا

بلعاريا

ريختا

مؤتمربرلير،

البلقاد

ثريس

الأولىالعالميةحرب

الثاليةالعالميةالحرب

القرمحرب

الطبيعيةالمعالم

الدردنيل

دهر،الفرات

الروسيةالحروب

التركية

لدولةا،السلجوقية

السلطمان

معاهدةسيفر،

الدولة،العثمانية

قرص

بحر،مرةمر

صلةذاتأخرىمقالات

نياروما

الأوسطالشرق

الموضوععناعمر

الحكم-نظاما

الرئيس-أ

أ!زراءامجلس-ب

الكبرىالتشريعيةالجمعية-ح

القضائيالنظام-د

السكان-2

والأسلافالسكادعدد-أ

اللغة-!

المعيشةأنماطخ!

المسكن-د

الملابسهـ-

السطح-3

الشماليةالسهولإقليم-أ

الغريةالأوديةإقليم-ب

الجنوديةالسهولإقليم-ج

الغربيةالهضةإقليم-د

الشرقيةالهضبةإقليمهـ

لمناخا-4

قتصادلاا-5

عةالزرا

عةلصناا-ب

ينلتعدا-ج

تاريخيةنبذة-6

المحلىالحكمهـ-

السيا!سيةالأحزابو

المسسلحة.القوات-ز

لشرابا،لطعاما-و

يحلتروا-ز

ينلداخ

لتعليما-ط

لفنودا-ي

الجبليةالمرتفعاتإقليم

الشمالية

الجبليةالمرتفعاتإقليم

لجنوبية

بينمامنحفضاتإقليم

ال!هرين

الحارجيةالتجارة

والنقلالاتصالوسائلهـ-

تركيا؟فيالرئيسيالاقتصاديالنشاطما-

التركية؟اللعةمنمسضحدتشكلوالتهاجتطويرتملماذا-

المضايق؟ما-

؟أم001عامتركيافيا،رأةدورعلىطرأالذيالتعييرما-

لأكراد؟ام!

؟أتاتورككمالمن

كمالانتهجهالذيوالتطهويرالتحديثبرنامجأدىكيف

العشرين.القرنعحتمريسياتفيالحياةأوجهتطهويرإلىأتاتورك

؟تلاهوما

؟الفتاةتركياجمعيةعنتعردماذا

؟الأتراكمعظميتناولهاالتيالرئيسيةالأطعمةألوانما

عطهمتها؟أوجفيالعثمانيةالدولةعنتعر!ماذا

تحدثالتيالطعامإنتاجعليةالضوئيالثركيب

لأوارقالأساسيةالوظيفةوهيالخضراءالنباتاتفي

الضوء،منالطاقةالخضراءالنباتاتتستخدم.النباتات

السكر،لصنعالماء،معالكربونأكسيدثانيلتركيب

هذامنيأتيطعامناوكل.الأخرىالكيميائيةوالمركبات

النباتاتفيالطاقةتحويلفىالمتمثلالهامالنشاط

إلىالضوءطاقةتحويليتمالعمليةهذهوفيالخضراء.

النباتاتتنتجهالذيالطعامفيتخزنكيميائيةطاقة

نحنونأكل،النباتاتالحيواناتوتأكلالخضمراء.

.النباتاتوكذلكالحيوانيةالمنتجات

)الكلوروفيل(اليخفوريسمىأخضرخضابيمتص

خليةكلوتحتوي.الضوئيالتركيبفيالمستخدمالضوء

جسيماتفىاليخضورعلىالنباتورقةفيطعامإنتاج

اليخضورحبيباتوفىاليخفحؤر.حبيباتتسمىصغيرة

التربةمنالمسحوبالماءتفتيتفيالضوءطاقةتتسبب

الخطواتمنلمملسلةفىوأكسجينهيدروجينإلىوتحويله

الكربونأكسيدثانىمعالهيدروجينويمتزج.المعقدة

إطلاقويتمبسيطأ.سكرأمكونينالهواء،فيالموجود

السكر،ومن.العمليةأثناءالماءجزئياتمنالأكسجين

منوالفوسفور،،والكبريت،النيتروجينإلىبالإضافة

والدهن،النشا،تنتجأنالخضراءللنباتاتيمكن،التربة

ضروريةأخرىمعقدةومركبات،والفيتامينات،والبروتين

المطلوبةالكيميائيةالطاقةالضوئيالتركيبويوفر.للحياة

.المركباتهذهلإنتاخ

تحفظأنيمكنهاوالطحالبالبكتيريامنأنواعوهناك

بكتيرياتحتوي.الطعاملصنعوتستعملهاالضوءطاقة

فياليخضمورعلى،المثالسبيلعلى،الضوئيالتركيب

الخلاياهذهوفى.الملونةالخلاياتسمىدقيقةجسيمات

لتكونالكربونأكسيدبثانيالماءغيرمركباتتتحد

الاكسجين.غازهذاعنينطلقولاسكرا.

والماءالكربونأكسيدثانيالخضراءالنباتاتوتحول

والحيواناتالنباتات!!و"!تحرق.وأكسجينغذاءإلى

للنموالطاقةلإطلاقالأكسجينمعبتوحيدهالطعام

التنفس،تدعىالتىالعمليةهذه.النشاطاتمنوغيره

يستهلك،فالأكسجين.الضوئىالتركيبعكسهى

النباتاتتستخدمثموالماء.الكربونأكسيدثانيوينتج



لدونلترا052

أكثرطعامالإعطائناالماءمعالكربونأكسيدثاني

أ!هموئيا!يبالترعمليةدورةوتحافظ.وأكسجين

أكسيدلثانيالأرضافىالطبيعيالتوازنعلىوالتنفس

وال!كسجين.ال!سربون

اليخفور.؟الورقةبمالتنفس:أيضاانظر

المتحدةالود!ياتجممابديونبأدفيحعسبرقمالترلدورن

000000.000000/1هكذايكتبوأ!ذلكوفرنسا،

.بلدانعدةأطتريليونالمعنىهذاارتضتوقدصفرا.21ب

اشتريليونيعنيبأنالتقليدجرىفقدوألمانيابريطانيافيأما

صفرا.18بإثباتأي،بليونبليون

.العشريالنظام:أيضاانظر

أوزب!صشار،جمهوريةفيالقديمةالمدنإحدىترملى

شتحها.الإسلاماتمتارفيعظيمةشهرةلهاكانت

ينتمس!وإليها،الأمويةاالدولةعهدهـفي85عامالمسلمون

الجماءصاحبثالمعررأغقيهواالمحدث،الترمذيالإمام

والفقهاء.العلماءمنوغيره،الصحيح

-428هـ،902672)بوعيسىأ،لترمذيا

بنموسىبنسورةبنعيسىبنمحمدم(.298

.الجماحكتابمصنف!.عيسىأبو،الترمذي،الضحاك

.بارع،إمام،علم،حافظ

أضرأنهأ!هحح!توا،أعمىولد:فقي!،فيهاختلف

وسمعالبلادفصاأالعلما.وكتابتهرحلتهبعدكبرهفي

والحجازيين،،والعراقيين،الخراسانيينمنكثيراخلقا

مورعههذا.الحفظفيالمثلبهيضربكان.وغيرهم

ومن.متقنعالمرجلتصنيفالكثير،صنف.وزهده

النبويةالشمائل،العلل،الجامعالشهيركتابه:تصانيفه

وغيرها.

جميلةأزهارله.البقولياتعائلةمنقرنينباتالمحرص!

تكونوقدبيضاء،أوصفراء،أوزرقاء،تكونقدعنقودية

أوراقهمنوتتفرع.العطرةالبازلاءأرهارتشبهحمراء

وتحتويواحد.محانمنتتفرعوكلهاصغيرةوريقات

بعضهحبوبل!ش،سامةقلويةشبهموادعلىأنواعهبعض

تؤكل.

،ردةأوساحنةالمسوائ!يحفظوعاءافصس

حيث،الححمفيكثيراالترامسوتختلف.طويلةلساعات

لهأنكماشترا.6و.ملم06ب!!الترموسسعةيتراوح

عصيرأو،القهوةلحفظيستخدمفهو.كثيرةامشخدامات

فيالترموسيستخدمكماالحساء.أو،الحليبأو،الفاكهة

والأدويةال!صميائيةالموادلتخزينوالطيةالعلميةالأعمال

بلازمالحفظيستخدموحصذلكوالأعضاء،،الأنسجةألقل

ديوأرجيمسالسير،البريطانيالكيمياءعالماخترعم

الغازاتلحفظبتطويرهقاموقد.أم298عاماخترموس

دخوللمنعمصممةكانتقارورتهأنورغم.اطسيلة

حفظفيأيضانجحتأنهاإلاالوعاء،خارجمنالحرارة

الداخل.منالحرارةفقدانبتقليلحارةأسسوائلا

لقارورةالأساسىالتصميمنفسلهالحديثوالترموس

وهيالحرارةلانتقالأضلاثاالعملياتيمنعفهودبوار.

يشتمل.الحرارةانظر:.والإشعاعوالحملأخوصي!!ا

قارورتينمنم!ضنداخلىإناءعلىأضموذجيااكترموس

يوصللاوالزجاج.الأخرىداخ!!إحداهما،زجاجيت!ت

بعملية،الحرارةانتقاليقللفهوولذلكجيدا،الحرارة

العليا،حافتهماعندمعا،القارورتانلحمتقدوأخوصيل.ا

لخلقالقارورتين،بينالهواءمعظهمويزال.الزجاجبصهر

بالحملالحرارةانتقالأصفراغا!ذاويمئ.جزئيشراع

جزيئاتمنجدا،القليلإلاهناكي!صند!حيثالحراري

السطوحطلاءويتم.أ!ارورتينابينالحرارةأخق!!أعواءا

تعملفإنهاوبذلك.فضيبمحلولللقارورتينالخارجية

الداخل،منتأتيالتيالحرارةمنال!ضيروتعكس،كالرآة

دعامة

الحاالقارورة

-!راغ

الدا-القارورة

أ!لال!ا

الصدممتص

موصهوكحاالأحرىداح!طإحداهمارت!تقاررمرمكولىالترموس

علىوالداحليةالحارحيةالقارورتيربتايرحوداغراعاويساعد.أعلاه

.لحرارةاصورمحع
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تلكمصدرإلىالخار!،منأو

بالإشعاالحرارةانتقالتمنعفإنها

للترممأخرىمزاياوهناك

فغالببدخولها.أوالحرارةفقدان

ع.الحراريالتبادلمنيقللمما

صأخرىمادةأيأواللدائنأو

للترممالدأخلىاللإناءإنوحيث

خارغلافداخليوضعفهو

مطاطيةحلقةوتوجد.لحمايته

يوبركما،مكانهفيالداخلي

.الصدماتامتصاصعلى

تساءأداةالترموستات

(جهاز،أومغلقةمنطقةحرارة

الترموستالضوتستخدم.الحرأرة

والواسحخاناتالهواءمكيفات

)الثلاجاتوالبراداتالك!بائية

لت!،الترموستاتضبطيتم

تففهى.معينةحرارةدرجة

التصوحدةفيالياوتتحكم

الترمو!تقومفمثلا.المستخدم

انخفضتإذاالغلايةبتشغيل

ذإوتوقفها،المطلوبالمستوى

.المطلوبالمستوى

الترموستالىتعملكيف

تزياعندماوالغازاتوالسوائل

حرارتهـدرجةتنقصعندما

والا!التمددهذاالترموستات

فيها.والتحكم

الترموسهأنواعومعظم

ومكيفا!المنزليةالسخانات

في)التغيراتيتحسسالفلز

فلزينصمن،الرقيقالشريط

فلزكليتمددالحرارةدرجة

وكأ.الشريطانحناءفيذلك

غيمبدرجاتالفلزانينكمش

فيينحنىالشريطتجعل

يفئأوبالذيهوالانحناء،

أ،التسخينجهازفىتتحكم

اانحناءيسببالترمو!شات

البصتميلوعندما.بالزئبق

تقطعها.أو،الكهربائية

الطريقة،وبهذه.الحرارة،

.)

منالحدعلىتساعدس

،صغيرةفتحةبهاالترامس،

الفلينمنسدادةلهاأن!ا

.للحرارةالتوصيل!يفة

للكسر،وقابلزجاجيسس

بلاستيكيأو،فلزيجمما،

الوعاءلتثبيتالفتحةحول

يعملالقاعدةفينابضد

درجةفيالتحكمعلىفى

لدرجةالاليبالمثبتيعرف

مثلالمعداتمنكثيرفي،

والأفرانالكهربائية!انيات

فىجهازا،أو،منطقةمحفظ

،الحرارةدرجةتغيراتس

الجهازفيالتبريدأوخين

المنزلية،التدفئةنظامفيإت

منأقلإلىالحرارةدرجة،

إلىالحرارةدرجةوصلتا0

الفلزاتغالبيةتتمدد.ت

وتنكمع!حرارتها،درجة-

أنواعبعضوتستخدما.

الحرارةدرجةلقياسكماش

فىالمستخدمةتحات

ثنائىشريطبهاالهواءت

هذاويتكون.الحرارة؟رجة

ترتفعوعندمامعا.شبتين

فيتسبب،مختلفةبنسبة

الحرارةدرجةتنخفضلىما

،التأثيراتهذه.متساوية

وهذا.المعاكسالاتجاه

التيالكهربائيةالدائرةنلق

بعفأنواعوفبمالتبريد.و

مملوءةدصسلةامالةدطأ:
-.ءسسرء.

الدائرةتكملفإنهاجلة،

ينحل،الحرارةدرجةتمخفضعندماالمنزليالرموستاتيعملكيف

الكولائيةالدائرةتغلقالزئبقم!نقطةهذاويحعلالفلز.ثنائيالمتريط

المسشوىإلىالحرارةدرحةترتفعوعندما.التد!ئةلظاموتشغل

نظاملإيقافالكصبائيةالدائرةالزئبقويقطعالشريطيلتف،المطلوب

التدفئة.

تتحكمالتىالدائرة

نطاءفى
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تافيالترط

الملتصالفلز

ثمائيلشريط

المسحلالفلز

قرص

لتر!ومتاا

سائل،أوغازتمددالترمومشاتأنواعبعضوتستخدم

التبريد.أوالتسخينجهازفيللتحكم،انكماشهأو

وأكهربائيةنبائطالأخرىالأنواعبعضوتستخدم

درجةتغيراتلتحمس!الحمراءتحتالأشمعةكشافات

.الحرارة

التسخينأجهزةبتشغيلالترموستاتمعظمتقوم

ولكنكاملا.إيقافاإيقافهاأوكاملا،تشغيلاوالتبريد

التناسبي.التحكمتسمىطريقةيستخدمبعضها

الحرارةدرجةبينالفرقتقيسالترموستاتهذهومثل

كميةبتغييرتقومثم،المطلوبةالحرارةودرجة،الحقيقية

يوفر.الحرارةدرجتيبينالفرقبنسبةالتبريد،أو،التسخين

حدإلىثابتةحرارةدرجةالتناسبيالتحكمذوالترموستات

العلمية،الأبحاثوفى،الصناعةفيتستخدموهيكبير.

معينة.كيميائيةعملياتلإجراء،الحرارةدرجةفيللتحكم

أجهزةتنظمالتى،الترموستاتتساعد.الاستخدامات

والمبانىالمنازلفي،التدفئةوأجهزةالهواء،تكييف

ليكونالهواء،حرارةدرجةعلىالحفاظفي،الأخرى

المصاؤإلترموستاتبعضوتستخدم.نشاطلأيمريحا

منتجاتلصنع،المطلوبةالحرارةدرجةفىبدقةللتحكم

إبقاءعلىالترموستاتوتساعد.العلميةللتجاربأو،معينة

اللازمةالحرارةدرجةعندالتجميد،وأجهزة،الثلاجات

درجاتفىتتحكمأنهاكماالفساد.منالطعاملحفظ

فىالمستخدمةالصناعيةوالأفرانالمنزليةالأفرانحرارة
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تستخدمالمنازلوفيوالفولاذ.الطوبمثلصئمنتجات

تدفئةوأجهزة،المياهسخاناتوفي،المكواةفيالترمولمشات

السمك.أحواض

فيالماء،انسيابفيالترموستاتتتحكمكذلك

إلىالماءحرارةدرجةتصلفعندما.بالسيارةالتبريدأنظمة

للماءيسمحمما،صمامبفتحالترموستاتتقوممعينحد

الذي،المائيالدثاروخلاأ!التبريد،خزانخلالبالدوران

.بالمحركيحيط

درجاتأغياستستخدمصغيرةأداةالترمومتر

بنيتوقد.أ!هملبةاوالموادوالسوائ!!الغازاتحرارة

نإتقولالتيأ!لميةأالحقيقةأساسعلىالترمومترأت

بتغيرتتغيرالموادلبعضللتغيرالقابلةالفيزيائيةالخواص

المادةفيالمتغيرةالفيزيائيةالخواصوتشمل.الحرارةدرجاب

الجسموطولالسائلحجم،الحرارةدرجةتغيرمع

درجةبتغيرتتغيرالتيالأخرىالخواصومن.الصلب

وذأك-ال!!ربائيالتيارسريانمقاومةأي،ا!لقاومةالحرارة

للكهرباء.الموصلةالموادفي

ترمصمترأ-الترمومتراتمنأساسيةأنواعثلاثةتوجد

أضشويثياالترمومتر2-الزجاجيالغلافذوالسائل

فيالترمومتراتمعظ!اوتصنع.الكهربائيالترمو!ر3-

يمكنوأخرى،رقميةترمومتراتشكلفىالحاليالوقت

استخدامها.بعدمنهاالتخلص

وهي.الزجاجيالغلافذيالسائلترمومترات

المجموعةهذهوتشمل.الترمومتراتأنوأعأشعهر

داخلالحرارةدرجاتقياسفىالمستخدمةالترمومترات

كذلك،الأجسامحرارةدرجةوقياسوخارجها،المباني

أكثرالزئبقويعدالطئ.أثناءالحرارةدرجاتتقدير

.الترمومتراتمنالنوعهذافىاستخداماالسوائل

درجاتفيهاتنخفضالتيالمناطقفىالكحولويستعمل

تجمدحرارةدرجةمنأقلإلىلتصلدوريةبصورةالحرارة

زئبقاأكانسواءالسائ!ويملأ.م953-منأقلأي،الزئبق

زجاجىبأنبوبتتص!التيالترمومتربصيلةكحولأأم

ويزدادالسائلويتمدد.لالسائلجزئئامملوءالقفلمحكم

فيمستواهيرتفعوبهذا،حرارتهدرجةرفععندحجمه

للترمومترالخارجىالسطهحعلىويوجد.الزجاجيالأنبوب

.حراريتدريج

هيالفلز(.)ثنائيةالتشويهيةالترمومترات

انخفاضأوارتفاعنتيجةشعكلهايتغيرالتيالترمومترات

هما:الترمومتراتهذهمننوعانويوجد.الحرارةدرجة

هوالفلز،الثنائيوالترمومتر.بوردونوأنبوبالفلزالثنائي

مثلمختلفتينفلزيتينشريحتينمنويتألىشيوعا،الأكثر

قضيباليكونامعاالشريحتانوتثبت،والنحاسالحديد

الفلزين،كلاشمدد،الحرأرةدرجةارتفاعوعندواحدا.

ويؤديالاخر،عنيختلفمنهماكلتمددمعدلولكن

فيالقضيبانحناءويتسبب.القضيبانحناءإلىذلك

مشيراالحرارةمقياسأسفلإلىأوأعلىإلىالمؤشرتحرك

الترمومتراتأنواعأشمهرومن.الحرارةدرجةفيالتغيرإلى

لتسجيلقلمعلىوتحتوي،الحراريةالمرسمةالفلزثنائية

.الحرارةدرجةتغيرات

هوالتشويهيةالترمومتراتمنالثانيالنوعو

فلزيةأنابيبعنعبارةوهي،بوردونأنابيبترمومترات

والزيلين.كالجليسرولبسائلمملوءةأسلانتناءقابلةمقوسة

ويصاحبيتمدد،السائلفإنالحرارةدرجةارتفاعوعمد

حجمفيالزيادةمعيتكيفحتىالأنبوباستقامةالتمدد

علىليدلمؤشرأوقلمالأنبوبنهايةفيويثبت.السائل

.الحرارةدرجة

الترمومتراتتشمل.الكهربائيةالترمومترات

ترمومتراتوالحراريةالمزدوجاتمنكلاأحهربائيةا

المجموعةهذهأنواعأكثرالحرأريةوالمزدوجات.المقاومة

يفتلمختلفينفلزيينسلكينمنوتتألفاستخدافا،

هاتينإحدىعلىويطلق.وصلتينلت!صينمعاأصرفاهما
ثابتةحرارةدرجةعندوتكون،المرجعيةالوصلةا!صلت!!ا

بينويتولد.المئويالصفرحرارةدرجةأمحادةافىهى

درجةتغيربمجردوذلكالجهدفرقمنصغيرقدرالسلكين

يطلقبمقياسالجهدفرقويقاس.الأخرىالوصلةحرارة

علىالعادةفييحتويوالذيالمليفولتمقياسعليه

لمعظمالفلزيةالأسلاكوتصنع.الحرارةلدرجاتتدريج

الجوحرارةدرجةلقياسالمستخدمةالحراريةالمزدوجات

أما.كونستانتانعليهايطلقوسبيكةالنحاسمنغالبا

درجاتقياسفيالمستخدمةالحراريةالمزدوجاتأسلاك

منفتكونم0/082إلىتصلربماوالتيالعاليةالحرارة

انظر:.العاليةالحرارةدرجاتتحمليمكنهاأخرىفلزات

الحرارية.المزدوجة

مولنحأس%موعملفلزآسامنالبلامتراتيعتمدأالنمكلأو

تغيرمعللفلزاتالكهربائيةالمقاومةتغيرأواختلافعلى

هذهفيويقاس.الكهربائيةالدائرةانظر:.الحرارةدرحات

عنالناشئةللفلزالكهربائيةالمقاومةفىالتعيرالترمومترات

درجاتإلىالمقاومةفيالتغيرويترجمالحرارةدرجةتغير

البلاتينيةالمقاومةترمومتراتالعلماءويستخدم.حرارة

منوالتأكدالأخرىالترمومتراتأنواعجميعلضبط

ذاتالبلاتينيةالمقاومةترمومتراتتستخدمكمادقتها.

بينيتراوحمدىفيالحرأرةدرجاتلقياسالعاليةالدقة
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لزجاجيا

لوبةأ

رحاجية

وأزئبق

ملولىكحول

!حيلة

مومترلترا

ساحن

درلا

درحةالسائلمنعموديوضح

يذالسائلترمومتراتفيالحرارة

ويكون.حىالزجاالغلا!

إماالترمومتراتمعظمفيالسائل

ملونا.كحولأأوزئبقا

الفلزالثنائىالترمومتر

رروطط.لى

بارد=-لم-حد؟-ساص

تايشريحة

ل!ا

ثاصفر

درحةالفلزثائيةشريحة!قيس

الحرارةدرحةتغيرفعند.الحرارة

درجةمبينةالشريحةإكثني

.لحرارةا

\والصفرتحتم35.925

.لعامالحرارةلدرجةالعالمي

مرجربأنهالحرارةلدرجةالعالمحط

.الحرارة

!ت.الرقميةالترمومترات

بيالإلكترونيةوالأجهزةالدوائر

دربرقراءةتظهرالترمومترات

ردالرقميةالترمومترأتوتقيس

ا!لسبار.عليهايطلقبهادقيقة

ملأوالبلاتينأوكالنحاسفلزية

وتتسببعل.الموشبهانظر:

الك!المقاومةفيكبيرةتغيرات

حساسيةأكثرالموصلاتأشباه

.بالفلزات

!!دائرةإلىالمسباريوصل

الىمنالحرارةدرجةقراءات

ال!الإشارأتوتحول.كهربائية

.عرضنافذة

الا!أحافىيةالترمومترات

حمدرجةلقياسالمستخدمة

فمتكلفةأقلبأنهاالترمومترات

بأسعاتتوافرفإنهاولهذا،العادية

!الترمومتراتهذهوتفقد

الوقتفييصنعولكن،واحدة

المقياسعلىم7/6195.

المقياسويتميز.أم99

درجاتلقيمموحدعالميا

الرقميةالترمومتراتشخدم

هذهوفي.الحرارةدرجةان

.أرقامصورةفيالحرارةعة

أداةطريقعنالحرارةجات

مادةمنإماالمسبارويصنع

الموصلة.شبهالموادإحدى،

فىالحرارةدرجةتغيرات

ومعظمالمواد.لهذهكربائية

مقارنةالحرارةدرجاتلتغير

الدائرةوتعستقبل،كترونية

إشاراتصورةفيسبار

علىتظهرأرقامإلىصوبائية

الترمومتراتهيستعمال.

هذهوتتميز.الإنسانارة

الترمومتراتمنتصنيعهاب

مقبولة.ر

لمرةاستخدامهابعد.قتها

هذهمنقليلعددالحالي،

الحراريةترمومترالمزدوجة

أ

كر!ررص4"7ءكا

كا-صمم!كو!ستانتانسلك!!3"

!،

كهربائيعداد!ا

مرحعمهسحمحبمحىوصلة

كهربائىجهددرققياسيمكن

المزدوجةتسمىنبيطكةمن

.الحرارةدرجةلتوضيحالحرارية

فرقكهربائيعدادويقيس

الجهد.
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لرقمياالترمومتر

الرضلافدة

الرقمية

صتكاملة-دائرة

ممتاخ

الرقمىالترمومتر!يدائرةتغير

لدرجاتالكهربائيةالإشارات

الأرقاموتظهر.أرقامإلىالحرارة

بالترمومتر.عرضنافذةفى

قبلمراتعدةاستخدامهإعادةيمكنالترمومترات

منه.التخلص

عندتنصهرموادمنالترمومتراتهذهبعضتصنع

يطلقموادمنيصنعالاخروبعضها،معينةحرارةدرجة

درجةعندمظهرهاتغيروهيالبلوريةالسوائلالمممعليها

.البلورةانظر:.معينةحرارة

الترمومتراتبعضتنتج.الحراريةالتدريجات

الترمومتراتمعظمتنتجبينمافهرنهيتي،تدريجباستخدام

بعضأنمنالرغموعلى.مئويبتدريجالحرارية

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوبخاصةالترمومترات

الترمومتراتبعضهناكأنإلافهرنهيتئاتدريجاتستخدم

معا.والفهرنهيتيالمئويالتدريجينمنكلأتحملالتي

مقياسالعلميةالأغراضترمومتراتمعظموتستخدم

كلفن.

حرارةدرجةعندالمئويالتدريجفيالماءيتجمد

ويستخدم.م001الحرارةدرجةعندويغليالصفر،

الماءويتجمد،العلميةالأغراضفيللقياسكلفنمقياس

درجةعندويغليك273حرارةدرجةعندالمقياسهذأفي

عندالفهرنهيتيالتدريجفىيتجمدبينما.ك373حرارة

الاورانانظر:.ف212درجةعندويغليف32درجة

والمقاييس.

مقياسأساسعلىحالياالحرارةمقاييسكلتبنى

وتتحدد.ام099عاموضعالذيالعالميالحرارة

منسلسلةطريقعنالمقياسهذاعلىالحرارةدرجات
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قيمذاتوهيالتوازنحالاتتسمىالثابتةالدرجات

وأمئويةبوحداتالحرارةدرجاتوتبين،محددة

الأخرىالمقاييسإلىتحويلهايمكنكما،كلفنية

.الحرارةلدرحات

فةالمعرواخترمومتراتأولاختراعتم.تاريخيةنبذة

وكان.أم395عامجاليليوالإيطاليالفلكعالمبوساطة

فقط.متوسطةبدقةالجهازهذاتميزوقد.المكشافيسمى

تستخدمصارتبحيثتطويرهتمأم641عامفيلكن

جبريلالألمانيا!تشفاأم471عاموفي.الكحولفيه

يستخدمالذيوهو،الزئبقىالترمومترفهرنهايتدانيل

.اليومحتى

.الحرارةدرجةالترمومتربمأيضا:انظر

.الفضلاتمنالتخدصانظر:.الترميد

امصادذا،ص!اءات)1الصناعيالتجس!ران!:الترمير.

التنويت.الصماعي(بمللتحسس

المؤتمراتمنمجموعةترنتمجمع.مجمعرت،

بإيطالياترنتفىال!!اثولي!صةالرومانيةالكنيسةعقدتهاالتي

يعرفأنالمجمعحاوأ!وقد.أم563-أ54ءبين

البروتستانت.تعليماتيبطلوأن،الكاثوليكيةالمعتقدات

الكنيسةإحراءاتفىإصلاحاتبعدةالمجمعقام

المبادئأثرتوقد.أم61،7القرنينخلالالكاثوليكية

ذأ!كمنذأص!صيسةاشىكبيراتأثيراالمجمعأصدرهاالتي

الح!ت.

،أمء42فيالمجمعانعقادإلىالثالثبولسالبابادعا

خلالالمجمعوانعقد.أم545ديسمبرأ3فىافتتاحهوتم

الدينيةوالنزاعاتالحروبعاقتثم.منفصلةفتراتثلات

ما475إلىأم545منالأولىالفترةوخلال.عمله

الصحيحاناطصدرانهماوالتقاليدالإنجيلأنالمجمعأعلن

بأنيقضيمرسوماالمجمعأصدروقد.الكاثوليكيللإيمان

التقاليدأما.الإنجيلتفسيرفيالاوحدالحقللكنيسة

والمجامع،البالواتومرا!حيم،الرسلكتاباتعلىفتشتول

تاريخمدىعلىالكاثوليكمارسهاالتيوالعادات

اكبروتستانتيةأخظراوجهاتأيضاالمجمعورفض.الكنيسة

والخطيئة.الخلاصحول

إلىأم551سنةمنامتدتالتيالثانيةالفترةفيأما

الأسرارطبيعةترنتمجمععرففقد،م5521سنة

الخبزبأنالاعتقادوهوالتحويلمبدأتوكيدوأعاد،السبعة

يسمونهفيماودمهالمسيحجسمإلىتحويلهماتمقدوالخمر

.الأقدسالقربان

فقد،أم63ءإلى1562منالنهائيةالفترةفىوأما

الكنيسةتمنحه)غفرانالغفرانصئكوكداةإلمجفكن

أجلمنالصلواتكذلكرأقر(،ذنوبهمنالاثمأضحل

العقائدمنوكثيرا،القداسذبيحةوعرفأتحديس!ت،ا

مدارستأسيسمثلالمجمإصهملاحاتوأمضى.أخصرانيةا

أسقفكلعيشمطلبوتحقيقال!!نة،أضدريبأصلاهوتا

62فيالرالغبيوسالباباصدقوقد.الخاصةمنطقتهفي

عنصدرتالتيالمراسيمحلعلىأم64ءسنةيناير

العقيدةمنجزءابعدفيماأصبحتوالتي،المجمع

ثوليكية.ال!صا

فىوقعبحريحادثترنتأ،مسأ.مسألةترلت،

يجروكاد،الأمريكيةالأهليةاالحربمنالأولىأسسسةا

وتفصيل.الجنوبجانبإلىمنحازةالنزاعأررخولإنجلترا

الولاياتيمثلانرجلانأبحرام861سنةفىأنهالحادث

إسلايدل،وجونماسونجيمسوهما)الجنوبية(تحاديةالا

فرنسادعمتأمينعلىالعملمهمتهماوكانتأوروبا.إلى

سفنإنوحيث.الجنوبقضيةلخدمةالمحايدتينوإنجلترا

سفينةركبافقد،الجنوبموانئتحاصركانتالشمال

شارلأوقفوقدكوبا.فيهافانامنترنتاسمهابريطانية

السفينةجاكنتوسانالأمرلكيةالسفينةقائدولكسي

وسلايدلماسونوأخذ،بذأسكيؤمرأندونالبريطهانية

وقد.ماساشوسيتسولايةفيبوسطنإلىونقلهما،رهينت!ت

كانتبريطانيالأنالبحار،حريةمبدأالعملهذاخرت

.محايدةدوأ!ة

البريطانيةالحكومةأنغير،الشمالأه!!التهح

ماسونمنكلممبيلوإخلاءاعتذاراوطلبت،غضبت

0008أمرتالمطلبينهذينولدعمفورا.وسلايدل

إبراهامالرئيصتحققوقدكندا.إلىبالتوجهجندي

كانولكسأنمنسيوارد،وليامالخارجيةووزير،لنكولن

سبيلباخلاءتأمرالمتحدةالولاياتجعلمماخطأبمعلى

ماسونسافرثم.رسمياعتذاروإصدار،الرهينتين

مهمتهما.فشلتوأ!نأوروبا،إلىوسلايدل

،المتحدةالولاياتفىنيوجيرسىولايةعاصمة!لتور

غربيفيالمدينةوتقع.الولايةفيللتعدينمهمشمر!ص

نهرإلىأسونبينكنهيرينسابحيثديوجيرسىوسط

وعددنعسمة،.67588العاصمةسكانعددديلاوير.

نسمة.82325)4الحضريةالمنطقةسكان

بقيادةالكويكرزمزارعوأسه!أم967سنةفي

أليوميسمىفيماثابتةبيضاءمستوطنةأولمشاسيماهلون

ستاسيماهلونباعأم471سنةوفى.ترنتونمنطقة



552نتلفيكوا،ردنشاتر

أصبحتاجروهوترنتوليمإلىوالدهممتلكاتمنجزءا

وقد،نيوجيرسيلمستوطنةالعلياالمحكمةرئيسبعدفيما

،أم971سنةالجديداب!تععلىتاونترنتزاسمأطلق

.ترنتونالىبعدفيماوعدل

مرسر-إقليمعاصمةوهي-ترنتونتغطي.الوعمف

كابيتولللإستيتالذهبيةالقبةوترتفع2.كم02حوالى

،التذكاريالمعركةنصبويحدد.المدينةمنتصففوف

وقعتشهيرةمعركة!هـقع،م46علوإلييرتفعوالذي

المديخةلتلكالأخرىالمعالمومن.الامريكيةالثورةخلال

التيالقديمةوالثكناتأم،971لسنةترنتوليمبيت

البريطانية.اتالقوالإيواءام758سنةبنيت

وجامعةترنتونوكليةرايدركليةالمدينةمعالمومن

القريبةالمعالمومن.نتونتمقربتقعوكلهابرنستون

المجيش.كبيرمركزوهودكسحصن

من03%نحوالولايةصكومةتستخدم.الاقتصاد

مصنعا.018حوالي!حانعهاعدديبلغالتيترنتونعمال

والالاتالصناعيةالمعدنيةوالمنتجارتالكهربائيةالسلعتنتج

كذلكترنتونوتشتهر.المطاطبطوالمنتجاتالميكانيكية

المدينةفيالمشهورالشعارويثبروالنشر.الطباعةبصناعة

كمركزترنتونتاريخعإلى(يأخذوالعالم،تصنع)ترنتون

صناممط.

لهاحكصم!ترشونلمديخ!.تاريخيةونب!ذهالحكوم!

البلدية،رئيسالناخبونيخضارإذ،البلديالمجلسشسكل

أربعمدتهالدورةال!سبعةالمدينةمجلعروأعضاء

.!شوات

بمنطقةالانيعرففيماديلاويرهنودعاشوقد

العقدفينيوجيرسيالبري!انيونيحتلأنقبل،ترنتون

عهدوخلال،الميلادي!شرالسابعالقرنمنالسادس

طريقعلىكبيرتوقفاصكانترنتونأصبحتالمستعمرات

وفيلادلفيا.نيويوهـكمدينةبينالسفرمركبات

ديلاويرلن!الشهيرعبورهواشنطر،جورجأجرىوقد

الثورةخلالام776سنةديسمبرفيترنتونقرب

المعركةفيالهسبنواشنطنجيوشهزمتوقد.الأمريكية

الهسيو!.انظر:.تلتالتي

وديسمبرنوفمبرفيالبلاد4عاصصمقامترنتونقامت

سنةفىنيوجيرسىعاصمةأصبحتفقد.أم784سنة

لمشةبذلكالأخرىالمدنمنبراءةوتسلمتأم،097

عشرالتاسعالقرن:حلالترنتونوتطورت،أم297

.وتكاريصناعيمركزإلى،الميلادي

فيالزيادةكبيرأ،أذشصاديانمواالمدينةأكسبومما

اسمككمنعددبناءإليهامضافاالنهر،عبرالسفنحركة

مما،ترنتونإلىالمصانع-تمالمنالالافوتحرك،الحديدية

000.09بمقدارالمدينةسكانعددارتفاعفيألحمهم

ام029سنةوبحلولأم.29و.0188بينمانسمة

الولاياتفيالفخارتنتجالتيالمدنطليعةفيأصبحت

.المتحدة

المطاطيةالسلعإنتاجفىممتازةمكانةحققتوكذلك

)الكوابل(.السلكيةوالحزموالفولاذ

ترنتونسكانمنالكثيربدأأم029سنةبعد

استمروقد،الضواحينحوالتحركفيالكبرىومصانعها

،أم059سنةومنذ.السنينمدىعلىالمواقعهذهإخلاء

هذاوجهفيوللوقوف.ترنتونسكانعددتناقص

ما749سنةوفى.تحديثبرنامجترنتونبدأت،التناقص

شارعهافيموقعيندخولمنالسيرحركةالمدينةمنعت

ساحةاسمعليهاأطلقللمارةساحةوأقامت.الرئيسي

طموحأبرنامجانيوجيرسىولايةبدأتوقد.العامةترنتون

لتطجيقبمركزذلكمفتتحة،ترنتونفيالمكاتبلبناء

إضافيةأبنيةإنشاءوأستمر.ام829سنةتدشينهتمالقانون

الولاية.في

هذاوأصل.الشفويةالفصيدةمنمعمرنباتالترفجان

عريضةالترنجانوأوراق.المتوسطالبحرمنطقةمنالنبات

أزهارهاأماسحقها،عندقويةليمونيةرائحةوتبعث،مسننة

شكلعلىمرتبةباهتةصفراءأوبيضحاءصغيرةفهي

.الساقحولحلزونيةحلقات

وأطباقوالحساءالسلطاتفىالترنجانأوراقتستخدم

النباتمنتقطرهيتمزيتوهناك.نكهةلإعطائهاالبيض

العطور.لصنعيستخدم

قائد.م(6591-1)873الفيكونت،ترنشارد

الملكية،الجويةالقوةتأسيسفيمماهم،بريطانيعسكري

فيالألحمطولأوالجيمقعنمستقلةجويةقوةأولوهي

الجويةالأركانلهيئةرئيساعملهمكنهوقد.العالم

الجويةالقوةإعدادمنام(،29-9أ19)9البريطانية

الثانيةالعالميةالحربفيالحيويبدورهالتقومالبريطانية

ام(.-459ا)939

فىتونتونمدينةفىترنشاردمونتاجهيوولد

وقد.ام398سنةالجيشودخلبانجلترا،سومرست

قائداتعيينهتمبحيث،بالطرانمبكراهتماملهكان

.أم139لمشةالعسكريالطيرانلمدرسةمساعدا

قادأم(-189ا19)4الأولىالعالميةالحربوخلال

مفوضاخدمكمافرنسا،فىالملكيةالطيرانأسراب

وأصبح.أم359مشةإلى3191!منةمنلندنلشرطة

.أم369لمشةفيكونتا
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257وردبالتروا

عاموفيالولايةعلىصلاندتاسلطةيهددالجزيرةشبه

علىالسيطرةفيحقهاباورصوكفيالإدارةأعلنتأم909

إلىوبرليسوكلنتانو!يداترنغانوونقلت،الولاية

البريطانية.السلطات

لولايةإدارتهافيهـ!ساهلةالسلطاتهذهكانت

المواردقلةبسبب،الغربي،الساح!بولاياتمقارنةترنغانو

بنوعتنعمالحاكمةالطقةظلىتلذلكونتيجة،الاقتصادية

.الاستقلالمن

المستعمرونسمحأم439عامأغعسطسوفي

وكلنتانوكايداترنغانوطىبالسيطرةلتايلانداليابانيون

أغسطصفياليابانبهزيمةالانتدابهذاوانتهىوبرليس،

اتحادإلىترنغانوانضمتام489عاموفي.أم49ءعام

13فيالبريطانيالحكمءناستقلالهأعلنالذيالملايو،

الاليزيا.انظر:.ام579عامأغسطس

اللهتمجدالترنيمات!معظموشكر.ثناءأغنيةا!فيمة

تناقع!المقالةوهذهمعينا.بط،أوبلدايمجدبعضهاولكن

القدماءاليونانيونأنشدفقا،.فقطالدينيةالترنيمات

التوراتية،العصورومنذ.لالهف!مشكراالترانيم)الإغريق(

وينشد.ترانيمبوصفهاأقديماالعهدمزاميراليهودامشخدم

تأديةأثناءالترانيمهذاعم!سنافيوالنصارىاليهود

ترنيمة،0002004منأ!روهناك.الدينيةشعائرهم

الألمانية.باللغةمعظمهاكتب

بوصفهاالترانيممعظمكت!ت.والموسيقىالكلمات

بها.خاصةموسيقىد،لكبعدلهاوضعتثمأشعارا

أصبحتوقد.الترنيمةن!كةالترنيمةموسيقىوتسمى

أنمنبالرغممعينةبنغمةتمامامرتبطةالترنيماتبعض

وعلى.مختلفونمؤلفونكتب!،قدوالموسيقىالكلمات

دينرجلكتبهاقدمعينيااللهياترنيمةفإن،المثالسبيل

ماغالباالترنيمةهذهولكن،واطسإسحقيدعىإنجليزي

مؤلفوهو،كروفتوليمألفهـالنغمةطبقابهاالتغنييتم

مابترنيمةالتغنييتمأخرىحالاتوفي.إنجليزيموسيقى

عدةفيتستخدمواحدةن!.صةهناكتكونأو،نغماتبعدة

.ترنيمات

فقطكلماتالعشرينالقرنمطلعحتىالترانيمكانت

الشعر.دواوينمنعامةب!مفةتعتبروكانت،الناسيرددها

كانمعينةترنيمةنغماتكثبرةكناشفيالناسوالمشظهر

ترنيمة.لكلالمناسبةالنغمةيحددالقسأوالكاهن

وموسيقى.كلماتالترانيمتضمنتفقد،اليومأما

المؤلفينكبارألفهاألحانعاىالترانيممنكثيرواحتوت

المبشرونفالملائكةا!توا،"أترنيمةوتعتبر.الموميقيين

يدعىالإنجليزالترنيماتناظصتيأحدكتبهاالتي"يغنون

المشهورالألمانيالموسيقيموسيقاهاوألفويزليتشارلز

.الترنيماتمنالنوعهذاأشهرمنمندلسونفيلكس

الترافيمينشدونالنصارىمعظمكان.تاريخيةنبذة

.الميلاديعشرالسادسالقرنمطلعحتىاللاتينيةباللغة

أوروبافيبدأالذيالبروتستانتيالإصلاحعهدخلالولكن

الشعائرإقامةفىكثيرةكنائسبدأت،ام751عامفى

زعماءأحدوهولوثرمارتنوكان.القوميةبلغتهاالدينية

أنهكما،الألمانيةباللغةترانيمعدةكتبقدالألمانالإصلاح

فىأما.اللاتينيةباللغةكتبتالتىالترانيممنعدداترجم

كثيرةكنائساتبعتحيثأخرىوبلادوسويسراإنجلترأ

أنشدفقد،فرنسيدينىمصلحوهوكالفنجونتعاليم

الشعائرتأديةأثناءالمقدسالكتابمنمزاميرالنصارىمعظم

لهذهالنثريةالترجماتأصبحتلذلكونتيجة.فقطالدينية

القرنوخلالالبلاد.هذهفيالرئيسيةالترانيمتشكلالمزامير

بأبيوالمعروف،واطسإسحققامالميلاديعشرالثامن

فييعتمدالذيالتقليدهذاعنبالخروج،الإنجليزيةالترانيم

فقدكذلك.أصليةترانيمبكتابةوقامالمزامير،علىالترانيم

القرنفيعاشقديرترانيممؤلفوهو،ويزليتشارلزقام

مقدسة،قصيدة9ء..حواليبكتابة،الميلاديعشرالثامن

005منأكثرهناكولاتزال.كترانيممعظمهاإنشادتم

الحاضر.الوقتفيإنشادهايتملويزليترنيمة

الموسوعةفيالصلةذاتمقالات

إسحق،واطسرتنطلىثر،

رلزتشا،ويزليالوطنيالنشيد

الموسيقيينالشعراءمنكبيرةمجموعةدورالتروب

عشرالثانيالقرنفيفرنساجنوبىفياشتهرواالذين

أيتروبيرلاتينيالكلمةوأصل.الميلاديينعشروالثالث

تعودالكلمةأنيعتقدونالدارسينمنكثيرالكن،يؤلف

صاغواقدالتروبادورشمعراءوأنطربهوعربىأصلإلى

الأندلسفىالعربشمعراءأعمالعلىالغنائيةأشعارهم

الرومانيينالشعراءمنأفادوامثلما(،الان)أسبانيا

أوفيد.مثلالكلاسيكيين

تسمىرومانسيةبلغةالشعرالتروبادورشمعراءألف

داموركانسوأكنيةوتعد.لانغدوكأوالبروفانسيةاللغة

التيالمتنوعةالشعريةالأشكالأغنىمنحب()أغنية

الشاعرسخيلالكانسوففيالتروبادور.شعراءاستخدمها

للغناءمواهبهويسخرللفضيلةرمزايتمناهاالتيمحبوبتة

علىللمرأةومدحهمللحبمفهومهمأثروقدبمحاسنها.

وبترارك.دانتيضمنهمومنالكتابمنكثير

بموالفروسيةالفرسان،القصةرواية:أيضاانظر

مينيسينجر.



طبقة،سفيربولتروا852

الغلافطبقةهىالتروبوسفير.طبقةالتروبوسمير،

عليها.نعيع!وانتى،الأرضإلىالأقربالسفلىالجوي

لعليااوالحدود.الأرضأجواءجميعفيهاوتحدث

ويقعارتفاعها.يختلفحيظالتروبوبوزهيللتروبوسفير

وحواليالاستواءخطفوقكمأ6حواليالتروبوبوز

الجويةالطبقةتقع.والجخوبىالشماليالقطبينفوقكمأ.

ثمالأوسطالغلافبعدهويأتىالتروبوبوزفوقالعليا

.الحراريالغلاف

وفقااكتروبوسفيرنطاقداخلالجوحرارةدرجةتقل

لخطوفقاأيضاالحرارةدرجةتختلفكما.الارتفاعلزيادة

م551حواليالحرارةدرجةيصئمتوسطحيثالعرض

65!محواليإلىوتنخفض!ع!إلارضمنبالقرب

انتروبوبوزبرودةوتص!!.السطحفوقكمأ6ارتفاععلى

الحرارةدرجةأنكماالاستواءخطعلىم058-إلى

ويلعص.اطررتفاعوشقاالتروبوبوزفوقانحفاضهاتوقف!

الارتفاعاتفىالتروبوسفيرفيالحرارةدرجةانخفاض

ى!أ!واءفا.أ!قساتغييراتفيمهمادوراالعليا

الم!صثفأجارداأ!واءالأنالاختلاطيمكنهالتروبوسفير

امشمرفإذا.شثافةالأق!!الدافئالهواءفوقيقع)الثقيل(

لأنهالارتفاعفييستمرفإنهأعلىإلىالتحركفيالهواء

الهواءويبقى.بهيحيطمماكشافةوأقلدافئايبقىسوف

وهذه.الهبوطفيويستمر،حولهبمامقارنةبارداالهابط

التيالرئيسيةالطقسأنظمةهيالتروبوسفيريةالاختلاطات

والأمطارالسحبي!صنالمرتفعفالهواء.الأرضعلىتؤثر

الجميل.الطقسيجلبالهابطوالهواء

الأرضمناخعلىألمحافظةفيالتروبوسعفيريساعد

التروبوسفيرعبريرالشمعهىضوءفأغلب.دافئةوبقائها

فيالحراريةالطاقةتشعثمس!إلأرض،لتسخين

بواسطةبعضهامحاصرةوتتمالفضاءفيوتهربالسطجع

أكسيدوثانيالماء،بخارخاصة-التروبوسفيريةالغازات

المحاصرةهذهوتسمى.السحببوساطةوكذلكالكربون

البيتتأثيرانظر:.المحميالبيتتأثيرالحراريةللطاقة

المحمي.

الجويةالطبقةبمالأوسطالغلافالهواءبمأيضا:الظر

.الحراريالغلافالعليا،

بسمكالصلةقريبالتروتةسمك.!اكوتة،

الأصليوموطنهأ!شار،اوسمكالأبيضوالسمكالسالمون

المناطقهذهومنأأصشمااالكرةنصفمنالباردةالمياه

معظمتمضي.العالمأنحاءكلفيالباردةللمياهأدخل

العذبة.المياهوبحيراتجداولفيكلهعمرهاالتروتةأنواع

إلىتعودثموتنمولتتغذىالبحارإلىالأنواعبعضوتهاجر

قيمةالتروتةولسمكبيضها.لتفحأخرىمرةالعذبةأطياها

الأسماكصيدمبارياتفييصطادكسمككبرى

للغذاء.يصطهادكسمكوكذلك

التروتةأنواع

انسيابىوبجسمقويةبأسنانالتروتةأنواعكلتتميز

الأصليالتروتةسمكويتميز.صغيرةحراشيفعليهتنمو

بالقربالدهنيةبالزعنفةتعرفصغيرةلحميةزعنفةبوجود

الذيلية.الزعنفةمر

التروتة:الأصليةالتروتةسمكمنأنواعثلاثةوتوجد

والموطن.المذبوحةوالتروتةالقزحيةوالتروتةالنية

أوروباقارةهوالنهريةالتروتةأوالبنيةللتروتةالأصلى

مختلفة.بأنواعتوجدحيثآسياقارةمنالغريبرالجزء

تروتةأوالبحريةبالتروتةمنهاالساحلىالنوعيعرف

الساكنةالمياهفييوجدأرزياالنوعيعرفبينماالسالمون

منللعديدالبنيةالتروتةوأدخلت.الجراتبتروتة

محاطةسوداءأوداكنةبنيةبقعذاتوهي،المناطهت

باهتة.بهالات

هوالمذبوحةوالتروتةالقزحيةللتروتةالأصليالموطن

أمريكاقارةفىالهاد!ئىالمحيطمنالغربيةالشماليةالسواحل

ولكنالبنيةوالتروتةالقزحيةالتروتةتتشابه.الشمالية

جانبيهابطولاللونمحمرعريضشريطلديهاالقزحية

قوسكلونلونايكسبهاممالماعةخضراءحراشفبهتحيط

ونوعساحلينوعمنهاالبنيةالتروتةمثلومثلهاقزح،

الساحليةالمياهفيوينموالساحليالنوعيتغذى.نهري

الجبلىالنوعويدعىالرأسالفولاذيالأمريكىويسمى

التروتةإدخالتموقد.الأمريكيةالقزحيةالتروتةالنهري

ويمكنهاأوروبا،قارةفيخاصة،أخرىأقطارإلىالقزحية

تتحملهاالتىمنأعلىحرارةدرجةذاتمياهفيالعيم!

التروتةلمممكمنتجعلالمميزاتتلكوكل.التروتة

قدالتيالأسماكمزارعفيللتربيةنموذجياسمكاالقزحية

للبرية.منهاتهرب

ولقد،المهاجرةغيرالأنواعمنالمذبوحةالتروتةتعتبر

إلىأحياناتدخل.اللامعالأحمرزورهامناسمهانشأ

هجيناتكونأنويمكن،الأوروبيةالأسماكمزارع

القزحية.التروتةنوعمعبتزاوجها

أمريكاقارةفيالسمكمنآخرأننوعانيوجد

وكلتاهماالبحيرةوتروتةالجدولتروتةهماالتممالية،

بأسماكالقرابةشديداولكنهماوتةإاأنواعمنأجستا

الأسماكهذهتعيشحيثالقطبيةأوالأوروليةالشار

وتعيعق.الباردةالمياهفيالقطجيأوالأوروبيالشاروسمك

بطولالشماليةأمريكاقارةشرقيالأنهارفيالجدولتروتة



925سمك،تةلتروا

التروتةأنواعبعض

والىوتة.اللونفاتحةحلفيةعلىداكنةعلاماتلهاالممقطةالسوداءالتروتاتلاسمأيضاتعرفالتىالأصليةالمروتاتكلالأصليةالتروتات

أقطمارإلىنقل!ولكنها،الشماليةأمريكامنالغربيالسصفىمياهفي،فقطأصلا،تعيشكانت(أسفل)اليهصىالقزحية

.كثيرةأخرى

البنيةالتروتة

لاتؤ!مص25!لمحماللر

كأ*8-،كأيرقيخلم3بز!

الذهبية

وأ،فاقعةحمراءإمالقعلديهاالأخرىالألواعإنحيثمنالأصليةوالتروتةالأخرىالتروتةأ!اعبينأشمييزايمكنالتروتةمنأخرىأنواع

إلىالسفلى)الصورةالجدولتروتةالاحرىالتروتةأنواعومن.داكخةأوسوداءفبقعهاالأصليةأما.مصفرةأزقزمزية

إلىالأعلى)الصورةالثورتروتةوسمكة،بالصنارةالأسماك!كميدلهواةالعريقةالمفضلةالأسماكمنوهي(اليمين

اليسار(.إلىالأسفل)الصورةالبحيرةوتروتةاليسار(!

إدخالهاتمهنالكومن.،ليالشصالأطلسيالمحيطساحل

الأوروبيةالقارةمناطقمنالعدب-فيالباردةالأنهارإلى

الألبجبالبحيراتمنءفيرفىأدخلتالبحيرةوتروتة

سويسرا.فى

والتروتةالجدولتروتةتمثجينتمالأوروبيةاالقارةوفي

للقارةالمستجلبةالآلزحيةالتروتةمعالوطنيةالبنية

مخططاكانذلكمنقثمأالذيوالهجين،الأوروبية

تعتبر.الوحشحمارتروتةأوالنمرتروتةسمىوبالتالي

البحيراتفىوتعي!-جما،الأنواعأكبرالبحيرةتروتة

المتحدةالولاياتبينالممث!ركةالحدودبطولالموجودة

ايورتروتة

البحيرةتروتة

!ح!*---يهر

هدسونخليججنوبيالواقعةالمناطقفيوكذلكوكندا

كندا.في

المناطقفىالقطبيأوالأوروبىالشارسمكويوجد

المجاورةالانهاروشبكاتالشماليةالقطبيةللبحارالساحلية

للبحيراتالباردةالمياهفييعيشكماالبحار.لتلك

الإسكندنافيةوالدولوأيرلندابريطانيافىالصافية

بالاتحادلممابقايعرفكانمماالشماليةوالأجزاء

السوفييتي.

فيبيضهاالتروتةأنواعمعظمتضع.التروتةجاة

ذاتالبحيراتفييضئالبيضبعضهاولكن،النهيرأت



ليون،تسكيترو062

ذلكويتم،المتدفقةالمياهوذات،الحصىعلىالمحتويالقاع

.النوعحعسبالخريىأوالربيعفي

نموذجاالقزحيةالتروقةعندالبيضوضعسلوكيعتبر

الربيعأوائلفيتتحركفهي،الأنواعكلفيالبيض!لوضع

تختارحيثبيضها،وضعمنللتمكنالأنهاراعالينحو

منكثيربهضح!!م!!انعادةوهو،المناسبالموقعالأنثى

الأنتىترقدهناكر.المتلاطمةالمياهامتدادبدايةعندالحصى

عشاحافرةأسفللأعلىبذيلهاوتضربجانبهاعلى

عليهتستلقيالحصويالعشيسمىالحصىبينضحلا

جسمهبهزوذلكبمغازلتتها.الذكرويبدأ،تجهيزهبعدالأنثى

البيضوضعلحقاتتحينعندماجانبها.إلىالسباحةعند

بطنهاتضغطحيثالحصويالع!قاعإلىالأنثىتتحرك

نفسوفىمنها.جداقريباالذكريبقىبينما،الحصىعلي

بسائلهالذكريقذفالبيضالأنثىفيهتضعالذيالوقت

البيضالأنثىتغطىث!.البيضتخصيبيتمحيثالمنوي

حيثشهري!أحوافىالبيضولفقس.بالحصىالخصب

الماء.إلىالحصىعبرالصغارتخرج

)الحيواناتاللافقارياتأساساالتروتةصغاروتقتات

تتغذىبينما،الحشراتذلكفيبما(الفقريالعمودعديمة

كماالبحر،جرادوعلىالاخرىبالأسماكالبالغةالتروتة

والحيواناتوالسحاليالصغيرةالطيورتلتهمقدأنها

منالتروتةعمرتحفاوتالماء.فيتسقطقدالتيالأخوى

عاما11حتىالقزحيةالتروتةتعيشفبينماآخر،إلىفيع

أدنى.كحدعاما25البحيرةتروتةتعمر،أقصىكحد

قيمةذاتالتروتةأنواخكلتعتبر.التروتةسمكصيد

القزحيةالتروتةوخاصةال!سماكصيدرياضةفيجدأعالية

المذهلةوقفزاتهاأصشرسةالمقاومتهاوذلكالمذبوحةوالتروتة

منأيضاالجدولتروتةوتعتبر.بالصنارةتتعلقعندما

فهيولذلك،بالصنارةتعلقهاعندبشدةالمقاومةالأسماك

صيدلرياضةالمتحمسينلدىالمفضلةالأسماكمنأيضا

عبارةوهوالجربوساطةالبحيرةتروتةصيدويتم.الأسماك

خلفيجرخيطعلىمعلقةصناراتطريقعنصيدهاعن

عنالمتجمدةالمياهمناصطيادهايتمالشتاءوفي،قارب

الماء.إلىالثلجعبرالمتينالصناراتخيطتمريرطريق

اقتصاديةقيمةذاتالتروتةسمكأنواعبعضتعتبر

كمياتالتجاريةالسمكأساطيلوتصطاد،كطعامعالية

،الرأسالفولاذيةوالتروتةالبحيرةتروتةأسماكمنهائلة

!!ذاء.وتباعالقزحيةالتروتةتربىبينما

.الأسماك:أيضاانظر

قائداكانأم(.049-أم)987ليون،تروتسكي

كان.البلاشفةانو:روميا.فيالبلشفيةللثورة

لينين.حياةأثناءروسيافىالأقوىالثانيالرجلقسكيترو

لجوزيفوتحولتقوتهتروتسكىفقدلينينموتوبعد

تم.الخارجمنضدهعنيفةحرباتروتسكيوشنمشالين،

آي؟.فىلينينالظر:.اغتيالهحتىكذلكوظلأخيرانفيه

جوزيف.،ستالين

أوكرانيافىتروتسكىسستينبرودافيدوفشليفأ!در

منعامينبعدأم898عاماعتقالهتم.غني!تأبوينمر

منفاهمنهربثم.احتماعىكديمقراطىأضورياأضشاطا

لينين.قابلحيثلندنإلىوذهبأم209عامسيبيريافي

.ام509ثورةفىبارزادوراليؤديروسياإلىعاد

سانتفيالسوفييتبعفه!لقيادتهتروتسكىسجن

ولمدةام709عامهربول!صه،أم509عامبصرسبرج

الغربية.أوروبافيثوريامحرراوحصاتباكان.سنواتعحتمر

الأولى،العالميةالحربأثناءوأسبانيافرنسامنثهـطرد

فيالقيصرسقوطأخبارتلقىحيثنيويوركإلىوذهب

التخططملين!تواستطاعروسياإلىعاد.م7191عام

البلشفيةبالحكومةأتتالتيالسلطهةعلىأ!لاستيلاءبنجاح

الروسيالتقويمفى)أكتودرام179عامنوشمبرفى

للشؤونسوفييتيمفوضأولتروتسكىأصبح(.القديم

الحربية.للشؤونمفوضاأصبحماوسرعان،الخارجية

مأ189الأهليةالحربإبانتروتسكىكان

وفاةوبعدالمنتصر.الأحمرللجيشمقتدرامنظماأم029

الرئيسيكونسوفتروتسكيبأنالكثيروناعتقدلينين

يفوقهكانستالينولكن،السوفييتيةللحكومةالجديد

ونفيام،279عامالشيوعيالحزبمنطردهوتمدهاء،

نفيثم،الوسطىالسوفييتةالجمهورياتإلىأضالياأ!امافى

إلىثمالنرويجإلىأخيراوانتقل.أم929عامتركياإلى

تساهلقدأنهلستالينبداأم049عامولحلول.الم!صسيك

إلىعميلاالسريبوليسهأرسلولذلكمبروتس!!،

فيتروتسكىقتلالعميلذلكاستطاعحيث،المكسيك

.أم049عامأغسطس12

سميلاا.(م3881-؟7971)نرجيرسو،تروث

أشهرإحدىكانتالتيبومفريإزابلااممتحدمتهالذي

وكانتأيامها.فيالامشرقاقبإلغاءالمطالباتالأمريكيات

)الاستعباد(.الاسترقاقضدتتحدثسوداءخطبةأول

فينيوإنجلاندعبرخطابيةجولاتفيكثيراوخرجت

صوتهاوساعد.الأمريكيالغربوأواسطالمتحدةالولايات

انتشارعلىبقضيتهاالراسخوإيمانهاالفائقثاؤهاذوأعمي!ت،ا

ألستر،مقاطعةفيمستعبدةبومفريولدتشهرتها.

قانونبموجبأم828عامحريتهاونالت،لنيويورك

سوجيرنراسماستعارت.الا!شرقاقحظرالذينيويورك



سء-6!خشلمسبر!؟؟إلقاءفيوابتدأت،تروث

ط!!3!-ع؟يمكأ.نيويوركفيالمحاضرات

م--ر"ئم!!علىالأولىأحاديثهاوبنت

-!-!المظاهرأحسنبأنالاعتقاد

ا!اس!هواللهلحب

-+!ش،بالاخرينوالاهتمام

ح!75-توجيهفيسريعاوابتدأت

.الرقلمناهضةأحاديحها

تروثسجيرنرالأمريكيالرئيسزارت

البيتفىلنكولنأبراهام

سى.ديواششطنفيواستةصت،ام486عامالأبيض

كما.هنالكالسود.حياةظروفتحسينعلىوعملت

الذينللزنوجوالسكنالوظأئفإيجادفيأيضاساعدت

الحكومةإقناعوحاولت.واششطنإلىالجنوبمنهربوا

الغربفيالمحسنةغيرالأرأةكيبعضبجعلالفيدرالية

تجدولمعشر.التاسعأقرناسبعينياتفىللسودمزارع

الحكومى.السندخطتها

-م481)8ليفندبستونإدواردترودو،

الدرنمرضمكافحةفيالمعروفيزالروادمنأم(.19ء

بالدرنترودوصيبأوقد.المتحدةالولاياتفي)السل(

كافيةمصحاتوجودبأههجةواقتنععافا،52وعمره

ليكساراناكفيانديرونداكمصحةفأنشأ،الدرنلمرضى

حيثترودواسمهاأصبح1،المتحدةبالولاياتبنيويورك

عالمية.شهرةنالت

،م4981عامفيساراناكمختهر-أيضا-ترودوألسم!

حدثأنوبعد.الدرنلأبر،ثأمريكيمختبرأو!وهو

فيالمصحةأغلقت،الدرنمرضمكافحةفيكبيرتقدم

.أم579عام

كليةفيالطبودرس،نيويوركمدينةفيترودوولد

.نيويوركبمدينةكولومبياجامعةالآنهىالتيكولومبيا

كان.(-م9191)اليوتإبييرترودو،

وبينام979وأم689عامىبينكندالوزراءرئيسا

الحزبعضوكاناشماأم،849وأم089عامي

بينتوترهاطالالتى،ال!لإقاتتحسينحاولوقد.الليبرالى

المتحدثينوأولئك،بالإنجلإصيةالمتحدثينالكنديين

معكنداعلاقاتتولمميعءلىأيضاعملكما.بالفرنسية

العالمية،الشؤونفيكنداامشقلااليةوتقوية،الأخرىالدول

(.)السابقالسوفييتىالاتحاد11الصينمععلاقاتهاوسعكما

بإدخالكبير،قوميإنجازأكبريحققأنترودواستطاع

عامالكاملةالكنديةال!جطرةتحتالكنديالدمستور

162انسوافر،فوترو

الماضيفيالدستوريةالتعديلاتكانتحيثأم،829

البريطاني.البرلمانموافقةتتطلب

وهزمأم،749وام729عامترودوانتخابأعيد

إلىالليبراليينقادأنبعدالسلطةواستعاد،أم979عام

كنداأصاب.أم089عامالعامةالانتخاباتفىالنممر

بعفماترودووفقدالعشرينالقرنثمانينياتأوائلفىركود

منواستقال.الاقتصاديةلسياساتهنتيجةالشعبيالتأ!دمن

.م4891يونيو03فيالوزراءرئاسة

فيكندية-فرنسيةعائلةفىترودوإليوتجوزيفولد

درجةعلىوحصل.أم919أكتوبر18فىمونتريال

ودرجة،ام439عاممونتريالجامعةمنالقانون

فيهارفاردجامعةمنالسياسيالاقتصادفيالماجستير

العموممجلسترودودخل.أم459عامالمتحدةالولايات

باولزلسترالوزراءرئيستحتوعملام659عامالكندي

نائباثمللعدلوزيراثمللبرلمانسكرتيراأولاعمل.بيرسون

للوزراءورئيساالليبراليللحزبقائذاترودوانتخبعاما.

.بيرسونتقاعدبعد

مركزبأنهااشتهرتبانجلترا.كورنوولفيمدينةكورو

إقليمفىوتقع،للمقاطعةالإداريالمركزوهي،للسياح

حيثفالماوثلفمما!كما3تروروطولويبلغ.كاريك

وتوجدترورو.نهرلتكوينوألينكينويننهرايندمج

التاسعالقرنمنالثمانينياتفيبنيتكاتدرائيةبالمديخة

القوطى.الطرارإحياءبأسلوبعشر

أسكتلنداإقليمفيمشجرومدخلممركوسالمحى

كاترينلولثوتقعفينيو.وبن،أنبنمنبالقربالأوسط

الشرقى.الطرففيالثريولوكللممرالغربيالطرففي

سيدةسكوتوولترالسيرقصيدةفىالممرهذااشتهروقد

.البحيرة

الوسطى.المنطقةأيضا:انظر

أوائلمن.م(4891-م2391)!رالسواثرولمحو،

إلىتتحدثأفلامعدةأخرج.الفرنسيةالأفلاممخرجى

الأربعمائةبفيلمأم959عامبدأ.الذاتيةالسيرعنماحد

شخصية-القصةفيدوينيلأنطوانشخصيةوتمثل.صربة

فيلمتروفووأكملالأحداثبجرائمالمحفوقةتروفوطفولة

ام(.719)والوجباتوالغرفةام(،)689انحتلسةالقبل

جائزةعلىالليلعنعوضاالنهارفيلمهحصلوقد

أجنبية.بلغةناطقفيلمأحسنباعتبارهالأكاديمية

القرنمنالخمسينياتفيالسينمائيعملهتروفوبدأ

لأفلامعميقااحترافاوأظهر،سينمائيكناقدالعشرين
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وقداأسكتلندا،منالأوسطالإقليمكيوتقعبتروساكس،المحيطةالمناطق

عازفعلىالنارأطلقفيلمهأما.أللأمريكيةوالحركةاللإثارة

قطاعأفلامحجيرحدإلىيشبهفهوأم(069)البيانو

ترتديالعروسالاخيرينفيلميهأنكما،الأمريكيةالوق

(ام)969المسيسيبيوحورية)6791(بمالأسود

عليهما.الأمريكىالخرحهيتشكوكألفردتأثيرفيظهران

الأخرىالرئيسيةأفلامهبينومن.باريسفيتروفوولد

(أم)079المتوحشالطفلأم(،)619وجيمجوليس

فهرنهايت451وهوبالإنجليزيةفيلماأخرجكما

أم(.)669

جزيرةتتبعجزرمجموعةتروكجزردجرر.ثروك،

حواليمسافةعلىوتقع.الغربيالهادئالمحيطفيكبيرة

منحزءوهي.الفلبينفىمانيلاشرقىجنوبكم009.2

داخلالجزرهذهمن48حوالىيقع.الشرقيةكارولين

أجحيراتامنمجموعةتشكلالتىالمرجانيةالصمخور

جزيرة05حواليتقعبينما،كم64عرضهاالضحلة

حواليويعيش.المرجاليةالصمخورطولعلىمنهاصغيرة

الجزر.هذهعلىنسمة.00038

المشي.رياضةلممارسةصالحةريفيةماطقبأ!اشتهرت

لهذهمكتشفأولديوبيريلويسالفرنسيالبحاريعد

منالجزرهذهألمانيااشترتوقد.ام825عامفيالجزر

الأولىالعالميةالحربأثناءوفقدتهاام998عامأسبانيا

علىالسيطرةآلتام479عاموفي.اليابانضمتهاحيث

الأموصايةمنكجزءالمتحدةللولاياتالجزرهذه

.المتحدة

ولاياتالأخرىكارولينوجزرتروكجزركونت

عاموفي.ام089عاموذلكالفيدراليةمكرونيسيا

الحكمذاتيةسياسيةوحدةالجزرهذهأصبحتام86!

.المتحدةالولاياتمعحراتحادفيتجمعت

كاتجطأم(.882أم81)5أنطوني،ترولوب

عمرهكانعشر.التاسعالقرنفياشتهرإنجليزيروائى

بعديكتبأخذثم،الأولكتابهنشرعندماأخلاث!تافوق

أكثرالقصيرةوقصصهرواياتهبلغت.ملحوظبانتظامذلك

مجلدا.05من

قصصهاتعبرالتيبارستشايررواياتهيكتبهوأشهر

وخصوصاالخياليةبارستشايرمقاطعةفيالحياةعنالعست
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ولكنهجاءأخففإنهايربارتفيالكاتدرائيةبمدينة

شخصياتلعيوبترشلوبتحملمدىيوضحأسلوبها

فكرةوكانت.النيةوحسنالكرمعلىجبلواالذينروايته

بحيثالوضوحمناعدرجةالخياليةقصتهحولترولوب

لبارسهشاير.خريطةيرسمأناستطاع

ام(،)855الوصىعلىبارستشايرمجلداتتحتوي

أم(؟)858ثورونالدكتورام(،)857بارستشايرأبراج

فىالصغيرالمنزلم(؟)11861المركبالكاهنبيت

ام(.)867الأخيرةبارستأخبارام(،)864ألينجتون

الهجاءمجلداتالأخرىترولوبأعمالتتضمنكما

الانحياتناأسلوبأم(بم8د)9البيرترامزمثلالاجتماعي

يوستيسمثلالسياسيةاتالرواياأيضاهناكام(.)875

ابنمثلالنفسيالتحليلوروايارتأم()873دياموندس

أم(.)979هنريالعم

فيالتعيسةطفولتهوصفوقا.،لندنفىترولوبولد

عنانقطعماوكثيرا.ؤقيرةأسرتهكانت.الذاتيةسيرته

ترولوبفرانسيسوالدتهوكازت.الماللقلةتعليمهمواصلة

العائليةالأمريكيينعاداتعنكتبتوقدأيضا،كاتبة

مبيعاتكانت.المتحدةللولاياتزيارتهابعدأم()832

أنتقلت.العائلةمصروفاتتظ!لمولكنها،جيدةالكتاب

الدأئبن،منهربابلجيكافي؟بريوجسإلىترولوبعائلة

منالأولىالفترةتلكص!اتهطوالترولوبتذكرولقد

.ال!ذلال

فيكاتباوعمل،ام01834عالندنإلىترولوبعاد

البريدصناديقصمملقد(،طويلةلسنواتبريدمكتب

المملكةفيمستخدمةلاتزالالتيالحمراءالأعمدةذات

لندنفيتوفىوقد.سعيدةالأخيرصسنواتهكانت.المتحدة

الضحك.شدةمنبهاأصببإنهيقالقلبيةلأزمةنتيجة

لكريكيتاع!لا.(-1391)ييدفر،نماترو

قاذفيأشسهرمنأصبحهـقدبإنجلترايوركشايرمدينةفي

وكت422لدالمصجلالرالمىالرقمحطمتبسرعةالكرة

وأحسن.ام639عامسما)فيالكريكيتاختبارفي

عامفيالغربيةالهندجزرفد44إلى7كانقإنجازاته

عاموفي.المباراةفي911إقإ21مجموعمنأم،639

وكت.003اختبارشلقىكر!قاذفأولأصبحأم469

ساوث،إستينتونفيترهـمانسواردسفردريكولد

أصبح.ام529عامابحريبيةمباراةأوللعبيوركشاير.

إذاعيا.ومعلقارياضياصحفياأخيرا

رئي!.(م2791-4881)ريها،نتروما

-4591عاميبينماهـةالفتفيالمتحدةالولايات

التاريخفيعصيبةحقبةخلالرئيساأصبح.ام539

يمضولم.أم449عامللرئيسنائباانتخبإذ،الأمريكى

ماتعندمافقط،يوما83سوىبالمنصبوجودهعلى

ورصأم459إبريل21فيروزفلتفرانكلينالرئيس

القليلةالأسابيعأثناء.دائرةمازالتالثانيةالعالميةالحرب

فأصدرأوروبافيالحلفاءانتصرترومانإدارةمنالأولى

ضدالذريةالقنبلةباستعماليقضيخطراقراراترومان

الثانية.العالميةالحربلإنهاءاليابان

،ميسوريفيلاماربمدينةترومانولد.الأولىحياته

فيدراستهترومانوأكمل.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

وعمل،ميسوريفيتكساسمدينةفيالأعمالإدارةكلية

جراندفيو،إلىوانتقل.هناكالكتابيةالوظائفمنبعدد

فيوالدهمعاشتغلحيق،أم609عامميسوريبولاية

.الأسرةمزرعة

الأولى،العالميةالحربخلالأيأم189عامفي

عاموفيبفرنسا،المدفعيةسلاحفيضابطاترومانعمل

فيمدخراتهتروماناستثمرالحربانتهاءفورأم919

أعمالهأنإلآ؟كنساسبمدينةالرجاليةللملابسمستودع

عامبدأالذيالحادالكسادفترةخلالللخسارةتعرضت

.ام129

العملفيترومانفشلالمبكرالسياسىمسار،

السياسة.مجالفيمسارعنالبحثعلىفعزم،التجاري

ذلكوكان،البلديةقاضيلمنصبانتخاباتعدةفيفاز

العشرين،القرنمنالثلاثينياتوأوائلالعشريخياتفي

وفعالية.أمانةمنبهيتحلىلماشهرةواكتمسب

مجلسفيعضواترومانانتخبأم349عامفي

رئيساختيرأم419عاموفي.المتحدةالولاياتنواب

.الدفاعنفقاتفيللتحقيقالنوابمجلعه!فيلجنة

التبديدلكشفهابممعروفةمجموعةترومانلجنةأصبحت

51توفيرعلىالحكومةساعدالذيالأمر،الكفاءةوعدم

الحربي.الإنتاجتقدمإلىأدىمماأمريكيدولاربليون

تحرياتعنهتمخضتلما،وطنيةبسمعةترومانحظي

الديمقراطيالحزبرشحهأم449عاموفى.اللجنة

.دفرانكلينالرئيسمعتجاوباالرئيسنائبلمنصب

رئاسيةلدورةالانتخاباتخوضقررالذيروزفلت

خصميهمايهزماأنوترومانروزفلتوأستطاع.جديدة

نيويوركعمدةأحدهماوكان،بساطةبكلالجمهوريينمن

بريكر.و.جونأوهايوعمدةوالاخرديوي.إيتوماس

روزفلتماتأم(.49-9ا49)5الأولىالإدارة

وفي.الرئاسةعلىترومانوخلفه4591إبريل21فى

يستعدونوكانواألمانياعلىالحلفاءانتصرالفترةتلك

للأممؤتمرأولانعقدأبريل25وفى.اليابانلاجتياح
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بالولاياتكاليفورنيافيفرانسيسكوسانفيالمتحدة

ألمانيا.ا!شسلمتمايومنالسابعوفى،الامريكيةالمتحدة

رثيسللقاءلألمانيا،بوتسدامإلىترومانسافريوليوشي

الاتحادورئيستشرتثلونستون،المتحدةالمملكةوزراء

،بوتسدامانظر:أس!ت.ممتاجوزيف)سابقا(السوفييتي

:تقولإشارةاشئيعرتلقىبوتسدامفيكانوبينمامؤتمر.

والأولبسجاحذريةقنبلةجربواقدالأمريكيينالعلماءإن

للطيارينأمراترومانأصدرالوطنإلىعودتهوأثناء.مرة

.اليابانعلىذريةقنبلةبإلقاء

61فيثميماهيروعلىال!ولىالقنبلةأسقطت

علىالثانيةأغنبلةاأسقطتأيامثلاثةوبعد.أغسطس

سبتمبر.2فيرسميبشكلاليابانواستسلمتنجازاكي

الثانية.العالميةالحربان!:

بقلي!!،الثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد.ترومانسياسة

أصسابة!()1السوفييتىالاتحادبمساندةالشيوعيونقام

أعل!.أصشرقيةاباأورودولبعضفيالحكمعلىللاستيلاء

مةمقاوفىوتتلخص،سياستهعنأم479عامترومان

تؤمنأنترومانممياسةواستطاعت.الشيوعيالتوسع

الظر:.الشيوعيةتقاومالتىالدوللجميعالأمريكيةالمعونة

.الباردةالحرب

الخارجيةوزيرلهخططمشروع.مارشالمشروع

سياسةوسعحيثام479عاممارشال.سيجورج

بهااضرتالتىالأملضمباقتراحالمشروعوتقدم.ترومان

لتحسينالمشتركالتعاونبرنامجإلىأوروبافىالحروب

.المتحدةالولاياتمنمنحطريقعنألاقتصاديالوضع

دولة81أنإلآ،البرنامحيالشيوعيةأ!دولارفضتوقد

.مشروع،مارشالانظر:.بهقبلتأخرى

ترشيحأ!ديمقراطياالحزبأعاد.أ489عامانتخابات

منباركليو.،ألبينالنائبواختارم4891عامترومان

أعادكما.الرئيسنائبلمنصكمبمرشحاكنتا!،

إيرلالمحافظواختارواللرئاسةديويترشعيحالجمهوريون

نأالعامالرأيتصورمرافقا.مرشحاكاليفورنيامنوارين

لتفككنظرا،لحماحقةوبأغلبيةديويأفمعيحاالفوز

سيا!عيةحملةترومانأدار.وحدتهموعدمالديمقراطيين

أثناءانقطاعبلاالكيلومتراتآلافخلالهاوسافر،ضارية

أكبروفيالجماهير.أمامخطابا035ألقىحيثحملته

ترومانهزمالمتحدةالولاياتتاريخفيالسياسيةالمعارك

.ديوي

تروماناقترحأم(.-539أ9)94الثانيةالإدارة

الصفقةاسعمعليهأطلق،الداخلىللإصلاحواسعابرنامجا

-2المدنيةالحقوقتشريعأ-البرنامجعناصرومن،العادلة

جديدزراعيبرنامج3-العماليةالاتحاداتعنالح!رفي

لعونا-4للمعستهلكينلأسعارا..ئدلعاا10

حمصوحس

زيادات6-للإسكانفيدراليبرنامج5-للتعليمأغيدراليا

الديمقراطيونوانضم.الاجتماعيالأمنبرنامجفي

لمعظمللتصديالمحافظينالجمهوريينإلىالجنوبيون

الرئيس.اقتراحات

عامفي)الناتو(.،الأطلسيشمالحلفمنظمة

والولاياتالمتحدةوالمملكةوفرنساكنداوقعتام،949

شمالمعاهدةعلىأخرىدولوثمانيالأمريكيةالمتحدة

الأطلسي.شمالحلفمنظمةبذلكمشكلةالأطلسى

عدوأنايعتبرعضوأيعلىعدوانأيأنعلىاتفقتوقد

فيماالناتوحلفإلىأخرىبلادانضمت.الجميععلى

الأطلسي.شمالحلفانظر:بعد.

وافقأم059عامفي.الخارجيهالمعوناتبرنامج

النقطةلبرامجدولارمليونء3رصدعلىأعونجرسا

قالكماالبرنامجهذاوأكد،ترومانأنشأهالذيالرابعة

نتيجةحققناهاالتيالمكا!سبلتعميما!"محاولة:ب!طماته

لملم.الناميةغيرالمناطقونماءلتحس!توإتاحتهاحلمياتقدمنا

عندماام059يونيو25فيبدأتالكوريةالحرب

كوريابغزوالشماليةكوريامنشيوعيةقواتقامت

الشمالية.كوريابانسحابالمتحدةالأمطالبت.الجنوبية

منوسفناطائراتأرسلبأنهترومانأعلنيونيو72وفى

اليومنفسوفى.الجنوبيةكوريالمساعدةالمتحدةالولايات

الأخرىالدولمنقواتإرسالعلىالمتحدةالأموافقت

إلىبالتوجهالبريةالقواتترومانأمر.الحنوبيةكورياإلى

أرثرماكدوجلاساللواءقاديونيو.03فيالجنوبيةكوريا

تدخلأنقواتهواستطاعتكوريا.فىالمتحدةالأعماقوات

لاحقوقتوفي.المتحدةالأمقيادةتحتجميعهاكوريا

كورياإلىالشيوعيةالصينقواتانضمتالشهر،ذلكمن

علىبهجومالقيامفييرغبآرثرماككاد.الشمالية

بأنيرىكانترومانأنإلآمنشوريا،فيالصينيةالقواعد

نطاقبتوسيعيسمحولمكوريا،علىالقتالميدانيقتصر

ماكأدلىوقد.محتملةعالميةحربلنشوبتجنباالحرب

فى.السياسةهذهفيهاانتقدعامةتصريحاتبعدةآرثر

غضببذلكفأثارأرثر،ماكترومانأقال5191إبريل

الكورية.الحربانظر:.بأسرهالأمريكيالشعب

02فيالوظيفةترومانتركسنا.الأكبرالدولةرجل

فىبنداس،إندبمسطقةمنزلهفيوتقاعدأم،53!يناير

مجلدينونشر.الأمريكيةالمتحدةبالولايات،ميسوري

ثم.أم569وأ55!عاميخلالمذكراتهيحويان

أواخروفي.الديمقراطيالحزبمعالسياسينشاطهواصل

بولايةكنساسمدينةفيوماتترومانمرضأم729عام

ديسمبر.62فىميسوري
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منويتكون.المهمةالطبيعيةالصودامعادنأحدالدروظ

ورمزهوالماء.الصوديوموبيكربوناتالصوديومكربونات

التروناويعد2،د!ح30إ،د!حئم!0230+2هوالكيميائي

صناعةفييستخدمالذيالصودالرمادالرئيسيالمصدر

أبيضأورماديولونه.قوالواسواشجاجالكيميائيات

فيالذوبانسريعوهو.لية!ةبلوراتمنومكونمصفر

فيصلبةأشكالفىالأرضسطحعلىيوجدولذلكالماء،

حيث،الأرضتحتأيضايوجا-كمافقط،الجافةالمناطق

.الأجاجيسمىا،لوحةشديدمحلولمناستخراجه

سكانهاعدد.النرويجفيط7الكبرالمدنثالثةتروروهايم

لمضيقالجنوبيأسماحلاعلىتقع.نسمة654)134

البحرية.الجروففىنيدنهريصبحيث،البحريتروندهايم

والحديد،النحاسلتصديرمهصامركزاتروندهايمتعد

ألسممهاوقد.والأسماكالأخشابولب،والبيريت،الخام

أيضابهاتوجدكما.م899عامالأولأولافالملك

الحديثة.الفنيةالنرويججامعة

للمتعةطلبا،طواعيةالناس!ديهنشاطكلالترودح

فيالشخصيةللرغبةإشجماعاأوالاسترخاءأوالشخصية

عامة-بصفة-الناساجوي!.عادةفراغهمأوقات

وأراحةكفترةالترويحأأنوامننوعفيللمشاركة

ويأخذ.الدرأسةعناءأوال!عمل)روتين(نمطةمنامشجمام

،عديدةمواقعفىويحدث11مختلفةكثيرةأشكالآالترويح

الفرد.لاختيارتبعا

حركةتتطلبلاالتيالترويحأشكالبعضفهناك

وهناك.الموسيقىسماعأوالتلفازمشاهدةمثل:لممارستها

الغناء:مثل،الجماعيةالمشاركةإلىتحتاجالترويحمنأنواع

ويستمتع.التمثيلهواةمنجماعةمعالتمثيلأوالجماعي

المشيمثل:جدا،النشطةالترويحبأنوأعالناسمنكثير

الختلفة.الرياضيةالألعابكارسةأوالتلالعلى

الحياةفيالأهميةمنمتزايداقدرأالترويحاكتمسب

،أم459عامالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذ،العصرية

فيالمتزايدالارتفاعأدىوقد.الصناعيةالدولفىوبخاصة

الناسمنالعديدإعطاءإلىالعملظروفوتحسنالدخل

للترويح.التنقلوسرعةوالوقتالمالمنكثيرا

صناعةالفراغوقتوشغلالترويحوسائلتوفيرويعد

طائلةمبالغالناسملايينوينفقالحا!ر.الوقتفيرائجة

منكثيرويعملعام،كلالترويحيةالأنشطةعلى

والمعداتالوسائللتوفيرالبلدأنمنعددفىالشركات

الشائعةالوسائلومن.التجاريالترويحفىلالممتخدامها

وأماكن،المعسكراتومواقعالبولنجوصالاتالسينمادور

بآلاتالمزودةالتسليةمرأكزذلكفيبما،الإجازاتقضاء

الجولفوميادين،الملاهيوساحات،بالعملاتذاتياتعمل

المتنزهات،وكذلكالمضربوكرةالإسكواشوملاعب

الأنشطةمنأصنافاالوطنيةالمتنزهاتوتوفر.الرئيسية

إلى،الطبيعيةالمناظرلتأملالمشيمنابتداء،الترويحية

ساالشركاتوتصئبعض.المنظمةالمحليالتراثمرأكز

،المعسكراتومستلزمات،الرياضيةالأدواتمثلالترويح

الملكمدينةمنجانب

الساحليةالترفيهيةفهد

العرليةالمملكةفيبالخبر

السعودية.
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،المعداتمنمحتلفةأنواعاالتجاريةالضركاتتصنعكما

ألعابآلاتإلىالمرطباتبتبريدتقومآلاتمنابتداء

فيبالعملاتذاتياتعم!!اشتي،لالحاسوبالمزودةالتسلية

التسلية.كزمرا

يسهماقدكماأضا!!،الملاي!تالسرورالترويحويجلب

ف!ضيرا،أجدنيةواالعقلمةالفردصحةفيفعالةمساهمة

مراقب!!إشراثتحتترويحيةأنشطةالمستشفياتماتنظم

للمرضى.كعلاحمدرب!ت

منشيوعا!ثرالأاالوحيدالنوعإن.الترويحأنواع

الدولمنكثيرشفيالتلفار،مشاهدةهو،الترويحأنواع

الأ!مبوعافيساعة3.إلى25بينماالناسيقضيالمتقدمة

البرامجتسجيلأ!شةا!شخداموأدى.مشاهدتهفي

لها.الناسمشاهدةساعاتزيادةإلى)الفيديو(التلفازية

وأطوابأاجمعأرالحدايتتزلمج!!متل،أعواياتاوتوفر

أما.الىسمنأ!ضيرتالترو،البجتفيالحاسوباستخدام

مث!!:ألعالافتتضمن،الشائعةالتروبالأخرىأنواع

ألحيواءاشيشتماشتيالترويحأنواعأما.واشبريدج،الشم!إع

الحيوالاتحدائقزيارةفصها،الحدائقتزي!تلخلاف،الطلق

قيادةو،قصيرةبرحلاتوالقيام،المائيةالأحياءحدائقأو

وأولعب،الحفيفالحريأووالمشي،للمتعةالسيارة

وإقامةأطوراومشاهدة،الرياضيةالألعابمشاهدة

،بالسلاحالبريةوالحيوالات،الأسماكوصيدالمعسكرات

الطميعة.أضأملوالمشيوالإبحارالجليدعلىوالتزأج

السباحةالترولإلأخرىوسائ!!تتضمنكما

منكثيرويأخذ.اللياقةعلىالمحافظةمراكزفيوالاشتراك

.عامكلالبلادخارخ!أوداحللقضائهاإجازاتالناس

الموسيقيةالحفلاتحضورمثل،الثقافيةالأنشطةوتوفر

معارضأووصالاتالمتاحفزيارةأوالمسرحيةالعروضأو

منكثيرويجد.العالمحولأضاسالملالينالترويح،الفمون

فيالتطوعيالعملفىفراغهمأوقاتقضاءأنأضاسا

المؤسساتفيالعملأوالسجودوزيارةالخيريةالأعمالا

لهم.ترويحيةوسائ!غيرهاأو،المحليةأصدينيةا

الوزاراتتقومالعربيةالبلدانوفي.الترويحمجالات

كشفيةرحلاتبتنظيمالشبابرعايةومؤسساتالختصة

عنبعيداالصيفيةالإجازاتأوأغراغاأوقاتلقضاءللشباب

بعرضوالفنونالثقافةمؤسساتتقومكما.سكناهمأماكن

والصالاتالعامةأصالاتاعلىأ!ادفةااهـهـحيات

الأسماكصيدبممارسةالأفرادبعضويقوم.المدرسية

التجاريةالمؤسساتتوفرلها.المسموالأماك!فيأ!يورأوا

فرصا،الحكوميةأ!كالاتواالخدماتتمنفماأوالحاصة

الألعابميادينالشركاتبعضشتهيء،أطترشيح:سائلو

أخرىترويحيةووسائل،السباحةأحواضواشياضية

والروادالكشافةومنظماتالشبابأنديةتوفركما.لموظفيها

المحلي.المجتمعفيترويحيةفرصاالدينيةوالجماعات

بدعمالبلدانمنكثيرفيالمركزيةالحكوماتتقوم

ولدى.المشابهةوالمؤسمعاتالعامةوالحدائقالمتاحف

صاعلىالشرقيةسالمسطقةاغوداوالتقا!ةحمعيةأدتهاالقيالمسرحياتحدى
السعودية.العرليةبالمحلكةبأ!اا!ساعياالتالويالمعهدلة
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معمنفرداصلحاأقامتفقدتبرمها،ولم،المعاهدةوقعتوسائللرعايةإدارةا"محليةالحكوماتسلطاتمعظم

.ام129سنةالمجرخدماتها.علىولل!!حافظةالعامةالحدائقأوالترويح

منالمجرمساحةتريانونمعاهدةقلصت،الضرائبمنميزانياتهاعل!،الإداراتهذهمثلوتحصل

نأذلكعنونتج.2كم621،19إلى2كم532!632.الاشتراكاوتأوالرسومخلالومن

حواليإلىنسمةمليون21منالبلادسكانعددانخفضمهمةالبلدانبعضفيلمية21السلطاتأوكلتولقد

تذمريؤدولمموانئبلاالمجرتركتوقد.نسمةملايين8تجاريةشركاتإلىفيهاالتروي!حةالخدماتعلىالإشراف

.بالذاتنتائجإلىالمعاهدةمنالمجرالترويحيةالوسائلال!سكريةالقواعدمعظموتوفر.خاصة

منلكلالجديدةبالحدودالمعاهدةهذهاعترفتلقد.وعائلاتهمالمسلحةالقواتلأفراد

أ!حو!اورو!ا!ا،بقا()سوتشيكوسلوفاكياالنمساالموسوعةفيصلةذاتمقالات

المجرعلىوكان)سابقا(.يوغوسلافياباسملعدفيمافصء-.--

،،?.بعرالاطعاللعباليدويهالحر!للعبها،الإلكترونيه

!تفظانلهاسمحكما،فيومبميناءمطالبتهاعنتتخلىاناللعبةالراديوالشباببي!

السفنجميععلىوكان.رجلء3،...قوامهبجيعقالمتحفالرق!التخييم

المجرخسرتوقدللحلفاء.تستسلمأنالمجريةالتجاريةالوطنيةالمترهاتحةالق!روايةالترامبولير

ثلاثةنحوفصلتموكذلكوكرواتيا.وترنسلفانياسلوفاكياالمسرحالسيركبالأدوادالتصوير

مو!م.عنمجريملايينالمعرضال!حينماصاعةالضوئيالتصوير

الهوايةبدالو!العدوالتلعاز

لهاقصيرةرفيعةالتريبسحشرة.!حشرة،اكسالقراءةالحيوانحديقة

ولكن،بالنباتاتتتغذىأنواعهاومعظم.ماصةفمأجزاءالكرنفالالعامةالحديقة

طولويبلغ.الأخرىبالتريبساتيتغذىمنها،القليلوو!دبدظررةقي!ا!فةرو!عر!ةالتروب

منأقلالبالغةالتر!المجموعةارو!يئفيلعني،الذيالترويكامصطلحاستخدم

وبعض.وا!طيمترالا!اداض!ااتيأم069عامخطةعلىالثلا"نية

7!!طشكا-،أجنحةلهاليص!الأنواعثلافاد!لةاللأمرئا!ة!ولىأنو!،السابقالسوفييتي

جصر!3منزوبنلهاوالأضىواحد.منبدلآالعامالسكرتيرمنصبفيأشخاص

(-ذاتالضيقةالاجنحة.الباردةالحربأيضا:انظر

.الطيرانوتجيد،الأهداب

خطيرةافةالتريبسةوتمثل.الجسمفيدلسمالضارالأثرتقاوممادةالدر،ق

الترلشحشرة.للنباتاتلتجعلهاالسموممعكابميائياالترياقأنواعبعضوتتفاعل

ورص5ضديعملأثرأتحدثالأتضىالأنواعوبعض.ضارةغير

الهند،شمماليفىتقع،صغيرةزرأعيةولايةثرييوراتمئخلاياأنيمكنأشرياقامنأنواعوهناك.السمفعل

تقع.عميقةن!يةوديادعدةكلوبها،جبليةأجزائهاوبعضمضادأما.السمآثارمعالتفاع!طمنالجسمفيمعينة

المحيطعلىتهبالتيالموسميةللرياخنطاقفيتريبورا.التسمممضاد.انظر:التر-ياقمنخاصنوعفهوالتسمم

انظر:.الموسميةالرياخباسموتعرفآسيا،وجنوبالهنديم!منفقطواحدنوعضدف!الةالترياقأنواعمعظمإن

كل.الموسميةالرياحعندلهاتأثيرلاأوسيئ،تأثيرلهاعادةلكنها.السم

الرطبةالجبليةالمناطقالكثيفةالخضراءتالغابتغطي!بالسب!لهذا.السممد،آخرنوعضداستخدامها

الكثافةوتزدادالغاباتفتقل،الجوبفىأما.الولايئمن.ا!ممن-الةأيفيفوراالطيباستدعاء

جموبفيوتقعأغارتالاهيتريبوراوعاصمة.اسمكانيةالثعبانلدغةبمقيالأاالإسعافاتأيضا:انظر

لولاية.ا

منتريبوراسكاننصفمنأكثر.والحكوم!السكانالمجصوقعتهاتر!افينموو،هدة.ة!!و؟!ن،

منأقليةوجودمعنصارىفهمالباقونأما،الهندوس-191)4الأولىالعالميةالحرببعدالغربيينوالحلفاء

اللغةالسكاننصفمنأكثرويتكلم.والبوذيينالمسلمينفرسايفيالكبيرتررإلونقصربهوفيام(،189

إلىنسبةوالمنيبوريةالتريبوريةاللغتانتعدكما،البنغاليةالمعاهدةهذهعاقبتوقد.أم029يونيو4بتاريخبفرنسا،

أيضا.المنتشرةاللغاتمنمنيبوراالتيالمتحدةالولاياتأماإ.الحربفيلدورهابقسوةألمجر
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التشريعىالمجلسفيمنتخبانعضوانتريبوراويمثل

الأعلىالتشريرالمجلحم!فيمعينوممثلسابها،لوكالأدكأ

المجل!ويتكون.الهنديالوطنيبالبرلمانسابهاراجيا

عضوا.06منللولايةالتشريعي

وهو،الرئيسيالغذائيالمحصولال!رزيعد.الاقتصاد

الوديانفيالمستمقعاتفيهاتنتشرالتيالأراضييلائم

الجوتأما.الجنوبفيالمنخفضةوالسهولالش!الية

كما.القوميأطدخلالرئيسيةالمحاصيلمنفهماوالشاي

الس!.وقصبوالبطاطسوالخردلوالفواكهالقطنيزرع

تستخدمالتىأجافهأأحلمنيزرعكالكتان()نباتوالميستا

والحباال.ال!كياسصناعةفى

تريبوراولايةفيالصناعيةالأنشطةأه!امن.الصناعة

ومنهاللولايةأصدخلباتأتيالتيالزراعيةالمنتجاتتصنيع

ضخمة.مصانعتوحدلاأنهإلاالسكر،وقصبالجوت

وتصنيع،للتعليبصهةالفابتجهيزالصغيرةالمصانعوتقوم

بتشجئمن،أ!أ،يةاقامتوقد.والأخشابأصثعايا

صناعةمثل،الصعيرةالصناعاتبعضلتنمية،الحكومة

الأوالىإلىبالإضافةوالنسيجوالفخاروالنجارةالسلال

الخشبرقاءت!رالحلديةوالمنتجاتالألومنيوممنالمصنوعة

الدقيقمطاحنتريبورابولايةتوجدكما.المعدنيوالأثاث

منتحاتأهمصتر.الأخشابتقطيعوورلقوالأرز،

النباتىوالفحماا!ت!تالهنديالسالخشبالأخشاب

لإنتاجالقزدودةتربيةعمليةسريعةبصورةتتطوركما

القزاز.باسماوتعرفالحريروالخام

إلىللسفرالملائمةالوحيدةالومميلةالطائرةوتعد

بالبنغالكلكتاوإلىمنيوميةجويةرحلاتوهناكأغارتالا

غوهاتيإلىالمباشرغيرالطيرأنإلىبالإضافة،الغربية

الممهدةالوقطوليتعدىولا.أسامبولايةومميلشار

عنشاسعةمسافاتتريبوراوتبعدكم،أ/003أ!لايةبا

منأكثركلكتاعنتبعدفهي.الرئيسيةالهنديةالمدن

شيلونغوعن،كم006وعنغوهاتي،كمأ)008

حديدية.سككخطوطهناكوليعست.كم005

الشرقيالشمالفىالمرتفعةتريبوراولايةتقع.اليابسة

والغربالشمالمنبنغلاديشبهاوتحيطالهند.من

الشرقجهتيمنواسامميزورامولايتاوتحدها،والجنوب

وديانأربعةمنالولايةشمالويتكون.الشرقيوالشمال

الشرقيةالسلسلةارتفاعويصل،تلالسلسلةبينهاتفصل

الشماليةالأنهارمصارفومنتقريبا.أم،000إلى

الكوواريومصحرف،الدالايومصرف،الديوهمصرف

بتصريفوروافدهالغومتينهريقومكماالمانو،ومصرف

أغلباختفتوقدتريبورا.جنوبيفيالموجودالسهلمياه

هوالثمينالسالخشبويعتبرالخضراء،الطبيعيةالغابات

منكجيرانهاتريبورا،ولايةفىويعيشالسائد.أصنوعا

الفيلةمثلالمتوحشةالحيواناتمنأحديدا،المرتفعةاساطق

يعيع!كما،الوحشىوالجاموسالبريةوالخنازيروالنمور

الغاور.باسمويعرفالعالمفيثورأضحمفيها

يونيومنيمتدالذيالموسميةالرياحموسمأثناء.المناخ

ولايةعلىسم002تتعدىأمطارتسقطسبتمبرإلى

سنوياتسقطالتىالكليةالأمطاركميةتصلوقدتريبورا

فيالحرارةوترتفع.لمسم025منأكثرإلىالولايةعلى

.الجبالفوقوتق!!،أ!ديانا

التاريخفقدانفيالأساطيرأسهمت.تاريخيةنبذة

بعضفوقالولايةاسمويظهرتريبورا.لمنطقةالقديم

حكمالذيأزوكاالإمبراطورعصرإلىترجعالتيالأع!دةا

..مقالثالثالقرنفىأ!ندا

تحتتريبوراوقعتالميلاديعشرالرابعالقرنوفى

المغولي،الهنديالأصلذاتالمني!صةالأسرة!ميطرة

أساملتشملالسياسيةالمي!صينالح!طمسيطرةوامتدت

أباطرةنجحالميلاديعشرالسابعالقرنفير،أ!أجنغاوا

المنيكيينالملوكأنإلاتريبوراول!يةمعظمااحتلالفيالمعوأ!

وفي.نفوذهممنبجزءاحتفظواا!لهراجاتأوالمحلي!ت

كانالتيالمناطقوقعتالميلاديعشرالثامنأغرناأواحر

علىوأطلق.البريطانيةالسيطرةتحتالمغوليح!صمها

المحتلالإقليممنجزءابصفتهاوذلكتيبيرا،هي!!تريبورا

.وأسامالبنغالبشرت

مناثنانبرزوالعشرينعشرالتاسعالقرنينخلالوفى

بيرتشاندرأهوالأولامانيكيا.مهراجاتمنتريبوراحكام

م1862عاميبينالولايةحكموقدباهدور،ماني!صيا

سياسة.ورجل،بارعومومحيقيشاعر،وهوأم698و

علىوالقضاءإدارتهاتنظيمبإعادةالولايةتطويرحاول

مانيكياكيشوربيكرامبيرفهوالثانيالحاكمأما.الرق

،أم479وام239عاميبينالولايةحكموقدباهدور،

التربويللتطويرمشروعهمعالتحديثمجهوداتوواصل

والطبوالزراعةوالحلومالفنونمجالاتفي

مدرسةوشيدأغارتافيالمطارافتتحكماوالتكنولوجيا.

تحملالمدرسةتزالوما.المدينةمنالشرقيبالجزءثانوية

مؤسسها.اسم

موجزةحقائق

أم199عامإحصاءحسبنسمة827.7442/:السكانعدد

2.كمأ486/0:المساحة

أعارتالا.:العاممة

،الشايالأرر،،الحوت،القطن)الرراعة(::الرئيسيةاللنتجات

الحش!.
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تريبورااستعدتام479عا!فيببربيكراموفاةوبعد

للاتحادوانضمت،المستقلةالهنددولةمنجزءاتصبحلكي

حدودداخلوأصبحت،أم949أكتوبرفىالهندي

أصبحتأم729عاموفي،.أم569عامفيالاتحاد

السياسيانوالحزبانالهند.جمهوريآولاياتإحدىتريبورا

حزبهماتريبورا،ولايةفي،قويونفوذتأثيرلهمااللذان

2؟.الهندالشيوعىوالحزبالمؤتمر

بمهنةيضمالقديمةرومافيرسميموظفالدريييون

،العسكريالتريبيون:مض!منوعانثمةوكان.ألمحاماة

الشعبي.والتريبيون

الجيوشقادةالأوائليونالعس!التريبيوناتكان

جيعشفيليخدمواالمتعددةالرومانيةالقبائلتعدهمالذين

)مجموعةفيلقلكلتربجوناتلمشةثمةوكان.الجمهورية

للقواتالعامالقائدرتبةتدئيرتبهموكانتالجنود(،من

القناصلطريقعنالأوائلالتريبيونات،تعيينويتم.المسلحة

ثم،ينتخبهمالشعبوامحمار(.الحكومةموظفي)رؤلمماء

الرومانية.ال!!راطوريةعصرخلالأهميتهمقلت

ليحموااختيارهميتمموظفينالشعبتريبيوناتكان

الرواياتإحدىوتفيد،(.الشعب)أفرادالعامةحقوق

ورفضوا،.مق494سنةرو.ساتركواالعامةأنالتاريخية

بهم.الخا!نالتريبيوناتاسباختيالهمسمححتىالعودة

الأمرأولفيفقطشيبيونانهناككانأنهالمؤرخونويرى

عشرةثمخمسةأوأربعةبعدفيماعددهمأصبحثم

.واحدةسنةلمدةالوظيفةيتسلموذوكانوا.تريبيونات

وسعفيكانكما.اختبارهمإعادةالممكنمنوكان

المسؤولين.اعتداح!اتمنالموا!بنيحمواأنالتريبيونات

فيالقوانينمشاريععلىألاعتراضر،وسعهمفيوكان

نأيستطعونكانوانفسهالوقتوفي.الشيوخمجلس

العامة(اتخذتهاالتيكسارات)1العامةالاستفتاءاتيقدموا

وقد.سجنهمالجائزمن!شولم،النيابيمجلسهمفي

الدولةفيالمدنيينالموظفينأكثرالشعبتريبيوناتأصبح

مدينةحدودتتجاوزلمسل!مهمأنمنالرغمعلىنفوذأ،

العامةأفرادحصلفقدالتريبيوناتلعملونتيجةروما.

فيكانتالتىالسياسيةالحقوقمنكثيرعلىبالتدريج

تسلم.مق32سنةوفي.الارستقراطبينعلىوقفاالماضي

هذهمكنتوقد.ترسيونصلاحب،أغسطسالإمبراطور

إلىمدنيةسلطةإضافةمنالرومانأباطرةالصلاحيات

العسكرية.صلاحياتهم

تريبيونلقباتخذ،اإحلاديعشرالرابعالقرنوفى

قادحيثرنزي،ديكولاأسمهإيطاليوطنيالشعب

سبقكاويبدوالنبلاء.منالحريةلنيلحربهمفيالجمهور

منكلعلىتطلقكانتالشعبتريبيونكلمةأن

الشعب.جمهورعنللدفاعيتصدى

القديمة.روما،الفيلق:أيضاانظر

غرانقويسمى،الإغريقيةالأساطيرفيالبحرإلهكلتولى

الخصرمنرجلبجسمالخلوقهذايصورماوغالباالماء،

إلهأبويهمعتريتونعالقالخصر.أسفلوسمكة،أعلىإلى

فيالذهبيقصرهمافيأمفترايتوزوجتهبومحيدونالبحر

بوقهبنفخلاخروقتمنيقومتريتونوكانالبحر.قاع

والأنهار.البحارتهدئةأولإثارةالصدفي

للبحارةتريتونصداقةإلىالأولىالأساطيرتشير

الإغريقيالبطلأعوانالمغامرينبارشمادقامفقد.العابرين

مؤخراأصبحتأرضيةكتلةأحده!أعطىوقدجاسون

الأساطيرفيتريتونظهروقد.إيجهبحرفيثيراجزيرة

الشاعرأخبرناوقدخطر.بحريوحشبصورةالأخيرة

الذيالرجلميسينستريتونأغرقكيففرجيلالروماني

المحارةعلىمهارتهجربوالذيالبوقيعزفكان

أعضاءيسمىالإغريقيةالأساطيربعضوفي(.)الصدفة

بوسيدونخدمواالذينالصغارالبحارالهةمجموعة

تريتونز.
.بوسيدون:أيضانظرا

والجاودار.القمحبتهجينإنتاجهايتمحبوبالثريتدكيل

،البروبعلىلاحتوائهانسبةعاليةغذائيةقيمةوللتريتيكيل

طولويتراوح.الشيلمأوبالقمحمقارنةأستخداماالأكثر

إلى6بينماعلىويحتويأسم،50إلى45منالنبات

فيسنابلعدةمنالرأسيتكون-وضيقةطويلةأوراق01

بهقامتهجينأولإن.الحبوبمننواة3-5سنبلةكل

.أم876عامفيكانوالشيلمللقمحالنباتاتعلماء

عاموفي.الحبوبلاينتجهجينانباتاالنتيجةوكانت

القمح-حبوبتهجينمعالجةأنالعلماءاكتشفأم379

النباتيجعلالسورنجانالمسمىبالكيميائىالشيلم

خصبا.

فيالسويدفيالترسيكيللتهجينبرنامجأولأعد

وبحلول.العشرينالقرنمنالثلاثينياتمنتصف

التيالبرامجهذهالأقطارمنكثيرأعدتالخمسينيات

اليوميأتىأنويحتملبمالحبوبمنكثيرةأنواعاطورت

التيالأقطارفيمهماطعاماالترسيكيليصئفيهالذي

الترييكيلمنأنواعوهناك.القمحإنتاجمنلاتتمكن

وأالرمليةالتربةوفى،الباردةالأجواءفيتنموأنلايمكن

منأفضلالحبوبصدأتقاومأنواعوهناك.الحمو!طذات

حبوبإنتاجيزداد.بالشيلممقارنةعاليأإنتاجاوتنتجالقمح
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مقارنةأكبربنسبةالعاليةالمرتفعاتفيالحنطةالتريتيكيل

القمح.بإنتاج

فيالحنطةالتريتيكيلحبوباستخدامالمحتملومن

يمكنو،للحيوانرئيسياغذاءبوصفهالأقطارمنكثير

زتستطئشركات.الماشيةلرعيكمحصولامعتخدامها

للخبزالدقيقلصناعة)الحنطة(التريتي!صلا!شخدامالأطعمة

تتضمنللنباتحيويةاممتحداماتأيضاوهناك.والكعك

الجعة.وصناعةالحبمنالنباتمنتجات

فييستخدميأتاأ!يدروجينانظيرالترلتيوم

أتحنبلةافييحدث!مابالاندماخ،الذريةأطاقةاا!شخراج

ج!تالهيدرووزنأضعا!ثلاثةويبلبررنه.الهيدروجينجة

أم+اللاتينيةأ!ظمةاإلىتريتيومالاس!اصليرحبن.العادي

،الهيليومأصي!صنأضريتيوما)شفكك(وينحل.ثلاثةومعناها

عاما.21حواليفيالتريتيومنصفوشفكك

.النوويالسلاح؟الهيدروجين:أيضاانظر

كلمةمنالاسمواشتة!،الكلابمنأضوعاسمافرير

فيتستعملأح!لاباهذهكانتإذع،الأرتعنيلاتينية

!اروالأوالأرضيةاالحفرمنالصيدلاممتخراجمضىزمن

إنجلترا.فيالتريركلابأنواعمعظمنشأوقد.والخابئ

ومزاقىيرك!بأ!امنمعروفانوعا42هناكو

ستافوردشاير،الأمري!يوالتريرترير،إيريدللأشهرها:

يروذ،الحدودتريرر،بيدلينغتونوترير،الأستراليواكترير

لثور.ا

تقعألمانيا،فيمديةأقدمتريرمدينةتعد.مديئةثرير،

يبلكدد.بالاتسيت-راينلاندولايةفيالموزيلنهرعلى

التيالمركزيةالمنطقةهيوترير.نسمة.47239سكانها

الجلديةالسلعالمدينةهذهوتصنع.شعهيرةسعوقاتضما

شهيرملتقىذلكإلىوهى.والأنسجةالفولاذيةوالمنتجات

الحديدية.للسكك

عامذلكي!صنأنويحتمل،الرومانيدعلىبنيت

الترفريإلىنصبةالتسميةهذهاكتسجتوقد..مأق5

المدينةفيوينتصبالقدماء.الغالإلىصنتميشعبوهم

والمسابحالمدرجضمنهامن.الرومانيةالآثارمنعدد

ويعودالمحصسة(.الشمالية)البوابةالشهيرةوالبورتانيجرا

أنهيزعمثوباتضموهي.الرومانإلىتريرحضيسةتاريخ

المدينةهذهكانت.المحاطةغيرالسلامعليهعيسى!شرة

القرونمنذالرومانيةال!صاثوليكيةللتقاليدمهمامركزا

ضمنهامن،الكنسيالمعمارعلىأمثلةعدةوفيها.الوسطى

وقد.الباروكيةبولينسانتحميسةو،سيمونسانتدير

قرر.ام608عامالفرنسيالح!صمتحتالمدينةهذهوقعت

لبروسيا.تريرمدينةضم،أم581-4811فينامؤتمر

التيالأولىالعالميةالحرببعدتريرالفرنسيوناحتلقدر

.أم189سةانتهت

عدةوتستخدمإيطاليا.شرقيشماليفيمدينةلرلستا

السلععلىضريبةيتقاضىلاالذيالحرتريستاميناءدول

والآلاتوالفولاذوالحديدالملالسالمدينةتنتج.المستوردة

للبحرالشمالىالطرفعلىتريستاوتقع.أسدهانوا

نسمة.312)001س!سانهاعدديبلغ.الأدرياتي!يا

قبلالأولالقرنمنرومانيةمستعمرةتريعستاكات

المنطقةالنمسااحتلتوقد.م005سنةحوالىإلىالميلاد

الاتفاقياتأنغير.الميلاديعشراشابعالقرناخرأوفي

-191)4الأولىالعالميةالحربعقبعقدتانتى

تريستا.مدينةإيطالياممحتم(،8161

استولت(،الثانيةالعالميةالحرب)بعدأم469سنةشى

المدينة،جنوبتقعومنطقةتريستا،علىالمتحدةالأم

سكانمعظموكان.الحرةتريستامقاطعةأقامتحيث

خضعتأم،ء49ممنةوفي.السلافيينم!المنطقةهذه

إدارةفييوغوسلافياواممتمرت.الإيطاليللحكمالمدينة

ضمت،أم759عاموفي.المدينةجنوبتقعالتىالمنمقةأ

المنطقةوأصبحت،رسميةبصنهـةأراضيهاإلىالمدينةاجاإيصاأ

بسلوفينيا.أجومايعرفمماجزءاالحنوبية

مخترع.(م3381-1771)رديتشار،يفيثيكتر

البخارية.أغاطرةاتطويرفيأسهمإنجليزيومهندس

لتعدينإقليموهو،كورنوولفيتريفيثيكوأ!د

يهتمأخذكبروحينإنجلترا.غربيجنوبفيالصفيح

أوائلوفي.المناجممنالماءتضخالتيالبخاريةبالآلات

جديدةالةطورقدكان،الميلاديعشرالتاسعالقرن

هذهكانت.المحليةالمناجممعظمفيالفورعلىاستعملت

البخاريةالالاتلمعظمالنموذج،العاليالضغطذاتالآلة

بعد.فيماعرفتالتي

تسيرعربةوصنعتريفيثيكصممأم،108عامفي

أولبنى،أم408عاموفىأجخار.ابقوةأصرية!11على

شمحنةنقلتإذ،الحديديةالقضبانعلىتسيربخاريةقاطرة

وفي.الخيلتجرهاالتيالعرباتمنبدد!حملاالحديدمن

تنحبنيولم.أخدنفيكبيرةقاطرةعرض،أم808عام

كانتلأنها،الماليالمستوىعلىصنعهاالتيأغاطراتا

الحديدية.وسككهالزمانذلكلوقبالنسبةجداثقيلة

بقوةتعملالتىالقاطراتأنعلىبرهنتريفيثيكأنغير

صناعتها.يمكنالبخار
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جورج،نيفيلياتر

شهببريطانيمؤرخام(.629

عامإنجلتراتاريخ:هماكتابان

مماأم(.9)42عامالاجتماعي

اللحياةالمشوقةأوصافهالجمهور

فيوكانأسلوبها.فيوالمؤثرة

صأذاكانالذيالمحافظينحزب

الميلاديعشرالسابعالقرنمنذ

حزبنظروجهاتثمعشر،

أكثر!أثراللجمهوربأنالحزبين

11الحكومةوأن،المالكةالأسرة

راسخا.اجتماعيانجاحا

ستراتفورقربتريفيليانولد

جورجاسميدأبوهكانإنجلترا.

تريصعنماعرفأول.ومؤرخ

يتكوزالذيكتابهعلىواسعا

ال!العسكريالقائدحياةسيرة

عاممبنماالكتابهذانشرتم

الحديىالتاريخبتدريستريفيليان

حى،ام!04وأم279عامي

بينالفترةفيألفوقد.ترينيتي

اوانالملكةحكمتحتإنجلترا

ا،أم968أ-688عاميبين

أحمابنمحمدالتريكى،

التريكيإبراهيمبنأحمدابن

باليمرنشأأصولي،المذهب

مشامنمصر.نزلثم،المغرب

11امتدحه.القسطنطنيالقاسم

مؤلفاته!ومنفقها.معجون

فيالحاجبابنمختصرشرح

09)5ليونيل،تريلينج

يهمأصلإلىيعودشهيرأمريكي

المسؤ،امتحانأجلمنانطلاق

الأفكااكتشف.المجتمعتجاه

تصوركيفوأوضح،الأدب

تةقدتريلينجوكانأنتجها.

!وفرويدسيجموندالنمساوي

المقالاتمجموعاتمن

المعارضة)النفسأم(،059)

والصالإخلاصام(؟)659

-6781)كوليما

انتشاراكتبهأكثرمنر،

إنجلتراتاريخأم(،)269

إلىمحبباتريفيليانجعل

المثيرةوكتابته،لاجتماعية

نظروجهاتيشجع!تابته

البريطانيةالسياسةفىمية

التاسعالقرنمنتصفإلي

منكلامنوقدالاحرار.

أثرمنالتاريخعلىيجابية

تحققأنلابدديمقراطية

فيأفوننهرعلىالقائمةد

سياسيوهوتريفيليانوتو

ثناءنالأنهالصغيربليان

حولمجلداتثلاثةمن

.جاريبالديجسبييطالي

قامأم.19واام709ب

بينكمبردججامعةفيث

لكليةأصئرئيساينما

كتابام349و0391

ماالإنجليزيةالثورة!تاب

.أم389عامصدرلذي

محمد(.هـ498-)؟إ

مالكيفقيه،التونسي؟

إلىأسرتهمعرحلثم،،

وأبوحجرابنالحافظيخه

إنه:بقولهالهمامبنكمال

بمالجملعلىالأملكمال

.الأصول

أدبيناقدم(.7591-ا

نقطةالأدبا!شخدم(دي،

الفردأوللنفسالخلقيةلية

فىعنهاالتعبيرتمالتير

الأفكارالمجتفالذيهذه

النفسيالعالمبنظرياتثر

كثيرا.عنهحب

الحرالخيالألفهاالتي،

الثقافةماوراءم(،91ء5

وكتب.(مأ!27)لدق

.مإ.أرنولدماثيوالإنجليزيينالمؤلفينحولنقديةدراسات

الرحلةمنتمفهىواحدةروايةكتبكمافورستر.

.قصيرةقصصوعدةام(،49)7

جامعةفيالأدببتدريسوقام،نيويوركمدينةفيولد

.أمء79إلىام329سنةمنكولومبيا

منكلفىالمناراتكلتديرسلطةهاوسثريشي

الرئيسيةالسلطةأيضاوهي،القنالوجزروويلزإنجلترا

هولهاالرسمىوالاسمبريطانيا.فيالربانأوالمرشدلأجرة

11و،منارة82المؤسسةهذهوتدير.الثالوثدارمؤسسة

هذهيدير.طوافة055منيقربوما،خفيفةسفينة

الخبراء(.البحررجال)مجموعةإيلدربريثرنالمؤسسة

تخصالتيالبحريةالمناراتتفتيشسلطةأيضاوللمؤسسة

التعاملمالأخرىمسؤولياتهاومن.أخرىسلطات

وويلز.إنجلتراسواحلخارجالسفنبعضحطام

الملاحية.المنارة:أيضاانظر

الغربية،الهندجزرفىيقعقطروتوباجوتريئيداد

جزيرة12إلىإضافة،رئيسيتينجزيرتينمنيتكون

منبالقربالكاريبيالبحر!ىويع،أخرىصغيرة

ترينيدادوتعد.الجنوبيةلامريكاالشرقيالشماليالساحل

كم.11بنحوفنزويلاعنتبعدوهي،الكبرىالجزرمن

عنتبعدوهي،الثانيةالمرتبةفىتوباجوجزيرةوتأتي

كم.32بنحولترينيدادالشرقيالشمال

نحووتوباجوترينيدادمنكلمساحةوتبلغ

نسمة.مليون51.نحواسمكانعددويبلغ2.كم.1285

بهاويعيشالبلاد،مساحةمن%59نحوترينيدادوتمثل

سبين،-أوف-بورتالقطروعاصمة.السكانمن59%

وعددللبلاد،الرئيسيالميناءأنهاكماالمدنأكبروهي

نس!ة.06).00نحوسكانها

الحكمنظام

،جمهورينظاموفقوتوباجوترينيدادفىالحكميسير

حزبزعيماختيارويتمالوزراء،رئيسالحكومةيرأس

مجلعرالوزراءرئيسويشكل.المنصبهذالشغلالأغلبية

لمساعدته،يختارهمالذينالأعضاءمنعددمنالوزراء،

منمكونةانتخابيةلجنةالجمهوريةرئيسبانتخابوتقوم

مجلسيمثلونعضؤا31منيتكونالذيالبرلمانأعضاء

لرئيسيخول.النوابمجلسيمثلونعضوا،36و،الشيوخ

بمجلسمستقلينأعضاءتسعةتعيينفيالحقالجمهورية

رئيسمشورةعلىبناء،بتعيينهميقومآخرين61والشيوخ

زعيممشورةعلىبناءيعينهمأعضاءستةوالوزراء،مجلصر

.المواطنونفينتخبهم،النوابمجلسأعضاءأما.المعارضة
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كم.47.حوطولهويبلع:الساحلىالخط
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الإنجليزيةالسكانمنكثيرويتحدث،والهندية
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العديدلمشاهدتهويجذبالفمح!عيدتسبهتاكتىأغترةا

السياخ.من
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الرائعة.بشواطئهاتتميزوهي،التلالمنسلسلةتوباجو

وتتراوح،ورطبحاروتوباجوترينيدادفيوالمناخ

السنويالمتوسطويبلغ.م433و18مابنالحرارةدرجات

عنتقلبينماترينيداد،فيم26نحوالحرارةلدرجة

نحوللأمطارالسنويالمتوسطويبلغتوباجو،فيذلك

سم025علىويزيدترينيداد،غربيحنوبفيسم251

توباجو.مرتفعاتفوت

علىاقتصادهمافيوتوباجوترينيدادتعتمد.الاقتصاد

الحكومة،تقدمهاالتيالخدماتمثلالخدميةالصناعات

تشكلوغيرها.والاتصالاتالمسافرينونقلوالشحن

الوطنىالناجمن%55حواليالخدميةالصناعات

البلاداقتصادعمادكانالذيالنفطأما.الإجمالي

الإجمالي.الوطنيالنابخمن3%دحموىالآنفلايشكل

للقاررئيسيامصدراترينيدادفيتقعالتيبتمقبحيرةوتعتبر

للرصف.مادةويستعملىالقطرانمادةيشبهأسذياالطبيعى

منكلفيالاخرىالرئيسيةالاقتصاديةالأنشطةومن

السكرقصبويعد.والزراعةالسياحةوتوباجو،ترينيداد

إنتاجفيأيضاويستخدمالتصدير،محاصيلأهممن
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أكولمبوس
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لمماتلوت؟ا-جارأس

حزلرةشحهلم!لأرأسششسوس
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الرئيسيالميناءسبين-أوف-بورت

وكاالجزربينالعاملةالصغيرةالسعن

.بالنشماطيزخرميناء

ترفيوتوجد.والرومالمولاس

0042نحوطولهايبلغالطرق

بالبلادوتصدر.الجزيرتينمن

رفومحطتان،تلفزيونمحطة

كريسضدعم.تاريخيةنبذة

ذلكوكانبترينيداد،المطالبة

بوكانالجديد.للعالمالثالثة

والكا)والأراوكالهنودمنكل

الجزفىلهمدائمةمستوطنة

بكثمأعدادهمتتزايدلمالسكان

أسبعرضتنفسهاالسنةهذه

أج!منالكاثوليكالمستوطنين

ترينيدإلىنزحلذلكونتيجة

قاالفرنسيةالأصولذوي

مزابتألمميسوقاموأ،المجاورة

.الجزيرةاقتصادانتعاشإلى

وحك!ترينيدادعلىالبريطانيون

اصعتوأم632عامبحلول

بريطانيامنكلوتصارعت

فرصحتىالجزيرةعلىالسيطرة

الىوبمضي.ام481عام

إفريقيالمنالسودالمستعبدين

نؤحدثأنمالبثثم.الجزيرة

الرؤنظامبريطانياألغتأنبعد

مزالعمالمنكتيرإحضار

فيهترسوجووتوبالترينيداد،

وهوتالمحيطعابرةالسفنذلك

منشبكةوتوباجوينيداد

كلفيمطاروهناككم،6

وبها،يوميتانصحيفتان

الإذاعي.للبثجمتان

فياسبانياحقكولمبوستفر

رحلتهثناءأ،م8941عام

آنذاكالجزيرةهذهفيكي!ق

الأممبانيونوأقام.يبيين

نأغيرم،2951عام-يرة

وفى.م1783عامحتى-ة

لكلالأراضيمنهباتانيا

.الجزيرةاقتصادتنشيط،

منالمزارعينمنالعديدد01

والجزرهاييتيمن!مين

أدتالتيالسكرقصبرع

سيطر،ام797عاموفي

عاما.015منلأكثر!ها

توباجو،فيالهولنديونعلن

أجلمنوهولنداوفرنسا

عليهاسيطرتهابريطانيات

منالالافجلبتمصنين

فيالكبيرةالمزأرعفيلعمل

العاملةألايديفيكبيرص

إلىأدىمما،ام834عام،

،أم988عاموفىالهند،(

تخفئواحدةمستعمرةوتوباجوترينيدادمنكلأصبحت

حدثالذيالعظيمالكسادأثناءوفي،البريطانيللحكم

منالمستعمرةعانت،العشرينالقرنمنالثلاثينياتفي

الموأطنينأصواتعلتوهنا،قاسيةاقتصاديةنكسات

ولذا،أنفسهمحكمفيالحقلهميكونبأنمطالبين

مواطنيحكمفيمتدرجةبزيادةبريطانياسمحت

الأربعينياتخلالذلكوكان،لأنفسهمالمستعمرة

المستعمرةأصبحتأنإلىالعشرينالقرنمنوالخمسينيات

.أم269عاممستقلاقطرا

القوةاحئأنصارالعشرينالقرنسبعينياتأوائلوفى

عدموعلى،واسعبشكلالمنتشرةالبطالةعلىالسوداء

ترينيدادمنكلفيالسائدوالاقتصاديالاجتماعىالتكافؤ

حدامماعنيفةمظاهراتاندلعتثمومنوتوباجو،

هدوءإلىأدتوالتى،الطوارئحالةإعلانإلىبالحكومة

كبرىكمشكلةاستمرتالبطالةأنإلا،العرقيةالتوترات

فيسياسيةحركةقامتنفسهاالفترةتلكوفيالبلاد.فى

ونتيجةالقطر،بقيةعنالجزيرةاستقلالإلىتهدفتوباجو

بإنشاءأم،089عامالقوميةالحكومةلمممحتلذلك

السيطرةبعضلهتكونتوباجوفىالمحليل!حكممجلس

المحلية.الشؤونعلى

الشعبحركةوزعيممؤسي!وليمزإيريكوظل

الاستقلالمنذوتوباجوترينيدأدلوزراءرئيعساالوطنية

تشامبرزجورجخلفهثم.أم819عامفيوفاتهوحتى

عاموفي.الوطنيةالشعبحركةأنصارمنأيضئاوهو

الشعبحركةحكممنعاماثلاثينبعدأيأم،869

لإعادةالوطنيالتحالفحزبللحكمانتخبالوطنية

والسلطةالحكمفتولىروبنسونراييتزعمهالذيالأعمار

إجراءاتباتباعالاقتصاديالتدهوروقففيوباشر

هذهتجدلم.الدولىالنقدصندوقمنوبمساعدةتقشفية

الشعبحركةحزبفعاد،الشعبمنقبولأالإجراءات

رئيسبقيادةأم199عامأخرىمرةللسلطةالوطنية

ماننج.باتريكالوزراء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات
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لأرواكاهنودكريستوفر،كولمموس

الجسى(؟)التكافؤالحيوانبمالثديياتانظر:.التزاوج

للطيور(.العائلية)الحياةالطائر

(،الزجاجيدالط!ءالطين)زخرفةالخزفانظر:.اوردجيج

المنما.(،السيراميكعة)!طالسيراميك
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احسملىاالحرء،لاضوحصعلىلراويةتزلحهومتعرجخطفىالتزلج

اشا،حهحوا!مسكاسحدهـحيتنحويثياف!اححسمس
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التزلج
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تضاريسعبرطويلةمسافاتإلىالسفرفييرغبونآخرون
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الدزلجأنواع
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التزلجرياضةانظر،للمبارياتالحروالأسلوب،والشمالي

نفسها.أسةالمقاهذهفي

منحدر.خلالمناكتزأ-جإلىويشير.الألبىالتزلج

وممافسةالترويحأطأشكامنشعكلابوصفهمحبوبوهو

فيجبالسلسلةاسم،الألبمنالمصطلحويأتي.رياضية

الجبل.منحدرالتزلبرنشأحيثأوروبا،

مغطاةأرضعررلاحاتعلىأ!الالتماهوالضاحيةسباقتزلح

الترلحمنالوعوهداالالحدار.اقليلهأوم!بسصةاإمات!صد،اضاتلا

عالية.لدليهلياقةإلىيحتاخولكسهاضعلماسه!!

.والمناوراتالفنونمنعدداالألبيالتزلجيستلزم

تزلجفيالثلاثالأساسيةفالمناوراتحالك!!وعلى

السرعةشمديدمستقيمتزلجأ-:هىاتاهنحدر

.الانعطاف3مشعرجحطفيائتزلج2-

)عمودعصايدكلفي،عصولنالمتزلجيحمل

بهذهالقيامعندالتوازنحفظفيلتساعداه(التزلج

والقفز.المشىعندكذلكتساعدانهكما.المناورات

أسفلنحومستقيمتزلج.السرعةشديدالمستقيمالتزلج

التزلجأنواعأسرعوهو.توقفأوانعطافدونالمنحدر

أكثريتبعأدقبمعنىأوالانحدار،خطيتبعالمتزلجلأن

المنحدر.قاعإلىمباشرةالمؤديةالطرق

الانحدار.خطنحوبزاويةالتزلج.متعرجخطفيالتزلج

يدفعونوهم.سرعتهملتقليلالمناورةهذهالمتزلحونيستعط!

ليتجنبوامتعرجخطفيالتزلجأثناءتدريجيازلاجاتهم

بالدفعويقومونالمنحدرلأسفلالجانبيةأطرقافيالانزا،ث

بحيثالانحدار،نحوبزاويةالزلاجاتبامالةالتدريجي

الثلج.فيللزلاجاتالمعدنيةالجوابتغرز

الجبل.منحدرأسفلالتزلجأنواعأصعب.الانعطاف

السرعة،وتنظيم،الاتجاهتحويلمنالمتزلجالانعطا!يمكن
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الأء-

أ!

أممم

-،

حمبم!-،في

إلىبالإضا!والتركيزالمهارةمنعاليامستوىيتطلببالزلاجةالقفز

دأللمتزبييمك!،البطولةمنافسةفي.والشحاعة،والرشاقة،المقدرة

.م09علىيزيدارتفاعإلىيقفزوا

انعطافأكثرالحواجز.وتجنب

وضعافيهيكونوالذي،الثلج

الملام!الأصابغرؤوسمع)7(

يستعم!.الداخلنحوبخفة

الأكثر.والانعطاف.للتوقف

مزالنوعهذافيالزلاجتان

هـيعدلثم)7(،للعددالمعدل

!أالمنحوتالمتوازييعتبر

فياالمتزل!يحول.وصعوبة

عهنفسهااللحظةفىالزلاجتين

إلىأجولتهيقطعوحتى

حاداءعمودئاميلاالمتزلج

عبربسرعةتتذبذبالزلاجقين

لأأالتزلجتوقفأوالهوكى،

الجليدعلىبهاالمتزلجونيتوقف

!ميتكون.الشماليالتزلج

والمصطلحالتزلققفزة2-

والىالنرويجوخاصةالشمالية

طويكلمدةالضاحيةسباقتزلج

الشتاء.في

!أ.الضاحيةسباقتزلج

ومنافللترويحوملاءمةشعبية

تضاربفوقالضاحيةسباقفى

جرافةأوالإسضنهو،أولي

العددشكلعلىلزلاجتين

تدريجياوتحركتقريبا!ة

كذلكالإسفينانعطاف،

تو!.التقدمهوخعقيدا

الوضعفيأولاالانعطاف

.المتوازيالوضعإلىبعدما

تقدماالانعطافأنواعص

منكلاالمنحوتلمتوازي

لميا.

يميل،الجبلمنحدرسفل

حافاتويتركالجبلطى

المناورةهذهوتسمىالثلج

التيللطريقةمشابهةها

الضاحية.صعباقتزلجأ-ق

أوروباإلىيشيرالشمالي

أصبححيثوفنلندا،مويد

للسفرالعمليةالوسائلمن؟

الشماليالتزلجأشكالضر

المتزلجونينزلق.رياضيةمة

إماتكون،بالثلجمغطاةس

هىالأساسيةالحركةما.حدإلىمنحدرةأومنبسطة

علىالتذبذبالحركةهذهوتشبه.القطريةالمشية

،الزلاجاتمنالأمامإلىبخفةالمتزلجيميل.الزلاجات

عليهاالضغطواضعا،الأمامإلىوأحدةزلاجةويحرك

مجيئهعندالأخرىالزلاجةعلىالثقلتحويللخطةليحتاط

الرفس،الأولىالزلاجةمعالمناورةهذهتسمى.الأمامإلى

فيالذيالعموديركز.الانزلاقتسمىالأخرىمعوالتي

ليندفعالخلفنحوويدفعالثيج،فيالرفسزلاجةنحواليد

.الأمامإلىالمتزلج

محباقفيالتزلجمنأخرىحركة.التزلجقفزة

خطعلىالأمامإلىوأحدةزلاجةتزلقوفيها.الضاحية

الجنبعلىبعيداالأخرىترفسالذيالوقتفي،مستقيم

أكبر.أماممطدفعحركةلتوفرتزلجحركةفيوالخلف

فيالمتزلجونيقومماغالبابافراط،مبللةجباللتسلق

عكسوهيالرنكهعظمتسمىبحركةالضاحيةسباق

فىالضاحيةسباقفيالمتزلجينشر.أيلألبمتزلجإسفين

بخطواتويأخذبعيدا،الزلاجاترؤوسالرنكهعظم

متقطعة.صغيرة

الذيالتخصصالتزلكلاليمننوع.بالزلاجةالقفز

ويطيرالانحدار،شديدمسارأسفلإلىالمتزلجفيهينسل

علىالقافزينتقويمويتم.النهايةفيالسيرخطعنبعيدا

يظهرونهاالمىوالرشاقةوالاتزانيثبونهاالتيالمسافةأساس

بارتفاعجبالعلىالزلاجةقفزمعظميؤدى.الوثبخلال

منللقفزالقياسيالبعدإلىالقياسيشير.م09أو07

للقفزمجالفيهجبلوأي.خاصةبصمورةمعدةجبال

بالزلاجة.الطيرانجبليسمىم09منلأبعد

أحدوهوالنقانقتزلبمكذلكيسمىالحر.التزلج

ثلاثةوهناك.مثيرةأعمالاالمتزلجفيهيؤديالتزل!أشكال

التخبطأوالمغولي2-الهوائي-أالتزلإلحر:مننماذج

الباليه.3-

القياميشبهوهو،إثارةالحرالتزلجنماذجأكثر.الهوائي

أسفلالهوائيفيالمتزلجونيتزلج.الزلاجاتعلىبالغوص

لولبئاهبوطامكونينحادرصيفمنويقفزونمنحدرجبل

ويتم.الأرضإلىالوصولقبلأخرىومناوراتوشقلبة

ذلكتنفيذوإجادةالعملأداءصعوبةأساسعلىتقويمهم

العمل.

علىيقعالحر،التزلجمنالنوعهذأ.التخبطأوالمغولي

مثل)مرتفعات(الاقطابمنكثيرمعمبللمنحدر

أسفلإلىبسرعةالتزلجالمتزلجونويحاول،الهضاب

بهلوانية.وحركاتصغيرةبقفزاتالقيامأثناءالطريق

حركاتعدةيضمالحر،التزلجعمننوعهو.الباليه

التزلويتموالجمباز.التزلجرياضتيمنكلفيتستخدم
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الرسوموتين،متزلصاحيةأومحدراتمتزلحيصبحلكىمعيمةأساسيةفودفىماهراالتهمخصيكورأنيحبالأساسيةالتزلجفنون

تعلمها.المبتدئ!تالمترلح!تعلىيسعياقيالتدريماتلعض

المنحدراتتزلجفنون

المترحات

رارية!ىالزلحمومتعرححط!يالترلح

الاسملسالحرءري!صرالممحدر،حو

لحيتالممحدرلحوالمتزلمائلاص

اخات.يااسلاحت!!احا!ةتمسك

المتواريلاسطا!ا

الممحوث

وأط

اضلر

االأسلو!هواللعحرا!ةأوالأسع!!ا

-:السوقرو،أراحسرعهالحعصالأساسىا

لعيةالحارحلحواشلاحت!!ديا!!دح

!صهمامرالأمام!!أ!ريى!اتترب

المحورأسرعالممستقيمالترلح

الكاحللتيويكودالرلحية

حطويتعوالوركرالركعة

الاحدار.

الاسفي!!لالعطاا

المتزلحرعلى،الزلحماوراتأصصالالعطا!يعتمر

!مأولأيدأالديالاسميىالاسطا!أولأتحعلمأر

حدىإع!اضقداسصعريكط!الأس!ر،اوصع

ثقلهالمترلحيردعالمتواريالاسعطا!لعمل"الرلاحتير،

واحد.آد!ىسالرلاحتيريستديرل!ي

الفماحيةتزلجقون

القطريةالمتية

!تاو!،ستكلالأمامإلىالرلاحتيرإحدىالمترلبحركأركيصالرسمديولشاهد،الحقولعراضلحدىالأ!اسيةالحركةهىالقويةالمعتمية

علىلعمودهويضعط،الأماملحوالمماكسالحا!عردراعهالمتراصحيضعالأماملحوالرلاحةتحركوعدما،الأحرىالرلاحةعلىيمرلقليمما

والتوارر.اكسرعةيكتس!اكىالأرص

ديرلقالسرعةاكتسا!المتزلم!تمكىالترلعقمره

!سهيدحليممااسلاحتير،اإحدىع!الأماملحو

ويضعطترلحية،حركةديوحلعياحا!يا،لأحرى

إلىدشعةليكتس!الأرصعلىالعصودي!مملا

.الأمام
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المتبارونيقومحيثيختارأ.نها،التيالموسيقىبمصاحبة

والدحرجة،واحدةقدمعلىوالدوراناللولبيبالهبوط

أضهـى.ومناوراتالشقلبةوحركات

التزلجوملاا!سئجهيزات

الزلاجتين-1من:لا!زلجالملائمةالمعداتتتكون

أربطة-4المتزلجحذاء3-للتزلجعالاستنادعمودي2-

التدفئةلأجلخاصةملابىسالمتزلجونيلبس.التزلج

وأالألبيللتزلجكونها-يثمنالمعداتتختلف.والراحة

يساعد.للمنافساتأوالتروبحىللتزلجوكذلك،الشمالي

ممتازةحالةفيعليهاوا!افظةالمناسبةالمعداتأستخدام

بأيالإصابةفرصمنوي!لل،أحسنأداءعلىالمتزلجين

.أذى

أعدىإدىتنحنيانضيقتانطويلتانقطعتانالزلاجتا!

منالمركزيالجزءيسمى(.الأمامي)الطرفالرأسعند

الذيل،الخلفيةالنهايةوور!ى،الجسممنتصفالزلاجة

الانعطافلجعلوالذيلاسالرأعنالجسممنتصفيرتفع

أسهل.

الموادمنمختلفةأنواعاكأالزلاجاتتصنعأنيمكن

ورغوةوالمعدنوالبلاستيكالزجاجيةالأليافتتضمنالتي

والتزلالألبيزلاجتىكنع2يتم.والخشب،البوليوريثان

طولعلىمعدنيةحوأففلهما،مشابهةبطريقةالحر

الخاصةالزلاجاتوتكون.أسهلالانعطافلجعلالجانبين

ال!ز!إلألبى،زلاجاتمنوأخفضيقةالضاحيةبتزلج

منالقفززلاجاتوتكون.معدنيةحوافلهاتكونولا

.عادةسم042طولهايبلغإذبمالزلاجاتوأثقلأطول

براعة،والأكثروالأثقلالاطول،المتزلجيحتاخ!ماغالبا

فىالألبيالتزلجزلاجاتأكثروتصنع.أطولزلاجاتإلى

زلاجاتوتصنع.وإيطالياوسويسرا،وألممتراليا،فرنسا،

والسويدالنرويجإلىإضافةالأقطار،هذهفيالضاحيةتزلج

.وفنلندا

ومعظمالألبيالتزلجأعمدةتصنع.التزلجأعمدة

وهى.الألومنيوممركباتمنالضاحيةتزلجأعمدة

.القاعدةفىالطرفإلىالقمةمنتدريجياتستدق

تسمىنجميبشكلبلاستيكيةقطعةأوحلقةوهناك

تمنعوهي،الطرفمنسم8نحوبعدعلىمثبتةسلة

المتزلجيمسك.الناعمالثلجفيعميقاالغطعيىمنالعمود

مطاطيأوبلاستيكيمقبضوهو،المقبضمنعمودكل

شكلعلىالمقبضيشكلأنيمكنالعمود.أعلىفي

المتزلجيدحوليلفشريطلهيكونأو،السيفمقبض

أعمدةطوليصلأنينبغيالعمود.أسفلانزلاقهاليمنع

يستعمل.المتزلجخصرمنقليلاأعلىمستوىإلىالتزلج

لأنذلك،وأقوىوأسمكأطولأعمدةالحرالتزلجفي

حركاتأثناءالمتزلجوزنيساندأنيجبالعمود

الشقلبة.

المعداثالرلسومتبيئاللنحدراتتزلجمعدات

المتزلجينمنالكثيريمستخدمهاالتيالقياسية

والأنواعالاححامتختلفوقد.الممستجمين

ورغيمهومهارته،المسزلجمحجلمحعس!

نشاهدهناالضاحيةتزلجات معد

لحزلجالمسمخدمةالنمودجيةالمعدات؟-+كا--

مماأقلسبالغتكلفوهي،الضساحية
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ولكن،الألبيللتزلجمثيلتهاالضاحيةتزلجأعمدةتشبه

الطرفينغرس.العمودجسمعنمائلةنهاياتهاتكون

بسهولةالثلجخارجوينسل،الأمامإلىالعموديتدلىعندما

تزلجعموديصنعأنيمكن.!لأمامالمتزلينزلهتعندما

الزحاجيةوالاليافالألومنيوممعدنمنخليطمنالضاحية

والجرافيت.البورونمث!!الوزنخفيفةالمعادنأو

المتزلج.لأرجلوالدفءالمساندةتوفر.التزلجأحذية

مرخارجيغلافمنالألبيالتزلجأحذيةتتكون

وأوجلدإسفنجرغوةمنداخلىوحذاءصلببلا!شيك

اللأحرى.الموادبعض

أحذية:بطريقتينالتزلإلألبيأحذيةوتصمم

فيمعدنيةحلقاتخلالمنالحذاءيربطوفيها،متشابكة

اللؤخرةفتحةوأحذيةورسغها.القدممشطأعلىالحذاء

لراحةداخلهاهوائيةأكياسأو،وصفائحأمعلاكولها

ربلةمؤخرةحولبالإلزيمالاحذيةهذهوتقفل.القدم

الألبي.التزأجأحذيةالحرالتزلجمتزلجوويستعمل.الساق

لتثبيتبافىلاجاتمتصلةأدوات.التزلجأربطة

المتزأج،وقعوإذا.مح!صمةبصورةالزلاجاتفيالأحذية

علىيساعدذلكوالزلاجه،منالحذاءتحلالأربطةفإن

ال!صابات.حدوثتجنب

الأصابعمنكلأوالقدمالألبيالتزلجأربطةتحمي

منمعقدانظاماالأربطةهذهوتستعمل.القدموعقب

عدملتضمن،والعتلات،المحدبةوالب!صات،الزنبركى

كا-!----*غ!كأ*،!لإنج!!2؟
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الكرصي!صعد.اطنحدراتقمةإلىالمترلحيرتححلالتزلجمصاعد

تت!صلى.الترلحأماكرأك!رفىالمستع!لةالمصاعدم!نوعهو)أع!(

.بمحركتدارأسلاكعلىالمعلقةالمقاعدمنسلسلةس

احتمالوقتعدافيمازلاجتيه،المتزلكلنالفصال

التزلجكوابحأيضاالتزلجأربطةتتضمنضرر.حدوث

يقومالثلكندماداخلإلىبارزينرأسينبدفعتعملالتي

منالمتحررةالزلاجةتمئالكوابح.الرباطبفكالمتزلج

بالمتزلجينوالاصطدامالممحدرأسفلإلىالإسراع

ال!خرين.

عندفقطالحذاءبتثبيتالضاحيةتزلجفيالأربطةتقوم

رفسحالةأثناءلرفعهحراالقدمعقبمإبقاءالأصالغ،ا

صفابسلسلةتزلإلضاحيةأربطهةولمعظما.أعطريةااطشية

داخلالصفائحسلسلةتدخل،الرجلأصالغقطعةحلف

الانزلاقالمتزلمنقدملتحفظالحذاءقاعدةفيأخدود

الزل!جة.عن

تكونبحيث،خاصةبصورةتجهز.المتزلمجعملابس

تصنعأنأيضاويجب،للبللومانعةأصد!ءاعلىباعثة

مرونةوتساعد.الحركةتعوقولاملائمةلت!صنساتقان

والأربطةالخطافاتوربط،والإبزيمال!ص!اوأطرافالحصر

تتكون.الملابسداخلأخبإلىادخولمنععلىالمحتلفة

الهوائيةالجيوبلإيجادطبقاتمنالمتزلجينمعظماملابمر

عامةبصورةالألبتزلجمتزلجويرتدي.الحرارةتحبصرا!

الجسمحرارةلأن،الضاحيةمتزلجيمنوأثقلأدفأملاس

التزلةأثناءأقلتكونتزلإلأأصبفياكتزلجعنأ!ناتجةا

صوفيةمشرةفوقها،حراريةالداخليةالملابص!وتكون

،قلنسوةذاتفروومشرة،ضيقةمنتصبةياقةذاتسميكة

منوزوج،وقبعةللماء،وقفازات،معزولةتزلجوسراويل

ملابسالضاحيةمتزلجويلبس.الثقلمتوسطالجوارب

لتسمبحركةأكثرفضفاضةسراويليرتدونل!ضهممماثلة

خلعهايمكنالتيالملابسكذلكيرتدونوهمأكبر.

منظاروالفماحيةالألبيمتزلجيمنكليلبس.بسهولة

أشعةمنالعينعلىللمحافظةالشمسيةالنظاراتأوالوقاية

طقسفيالواضحةبالرؤيةللمتزلجولتسمح،الشمس

عاصص.

ترويحوسيلةالتزلج

فىجداالمحبوبةالترويحوسائلمنالتزلوسيلةيعد

وقد،الشماليةوأمريكاأوروبافيوخاصةالأقطار،منكثير

أمريكافيوتشيليالأرجنتينفيرسميةرياضةأيضاأصبح

وأستراليا.ونيوزيلندااليابانفيوكذلك،الجنوبية

للتزلجالمناطقآلافهناك.التزلجمنطقةتسهيلات

أوروبافيالمناطقهذهمعظميوجد.العالمفيالألبي

مناطقأكثرأوروبافيويوجدوكندا.المتحدةوالولايات

فيموريتز،سانتبينهاومن،وضعهرةترفاالعالمالتزلثي

فرنسا.فيديسيروفالالنمسا،فيوأينسبروكسويسرا،
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والغذأءالتزلجتعليماتالتزلجأماكنمعظمتوفر

أجهزةولبيعللإيجارحوازبتوبها،الإقامةوخدمات

ألانحدارشديدةمناطقفيعادةالتزلجأماكنتقام.التزلج

نأيمكنحالأيةوعلىالثلقسقوطغزارةمعجبليةأو

التيالأماكنفىالتزلجتسهيلعلىصئالثلجآلاتتعمل

قليلا.فيهاالثلجلممقوطيكون

المتنزهاتفيالضاحيةبتزلجالناسمنكثيرشسلى

ما.نوعاجبليةأومنبسطةأخرىوأماكنالمفتوحةوالحقول

التزلجأماكنأكثرفيممراتهناك،ذلكإلىبالإضافة

السياحة.مراكزتسمى،الضحاحيةبسباقات،الألبي

الملساءالمنحدراتمنالممراتتتدرج.التزلجممرات

والضيقةالمنحدرةالجبالإلىللمبتدئينوالهادئةالواسعة

تلكوخاصةالممراتبعضالخبرأء.علىحتىتصعبالتي

التيالتلالمنحدراتعبرتمتد،المتحدةالولاياتفيالتي

معظم.للتزلجقابلةتصبحأنقبلأشجارهاإزالةتتطلب

التىالأشجارذاتالمرتفعاتتمثوقأوروبافيالممرات

منالممراتهذهباستعمالالمتزلجونيتمكننموها.توقف

الفسيحة.الأماكنعبرالتجول

تناسبالتيالممراتيختارواأنالمتزلجينعلىيجب

التزلجأماكنمعظمتعين.منفردينلايتزلجواوأنقدراتهم

منالمصابينلإسعافمحترفةتزلجدوريةالمهمةالبارزة

التزلج.فيالسلامةأنظمةمنوللتأكد،المتزلجين

إلىالمتزلجينلنقلالتزلجأماكنكلفيمصاعدهناك

سلكاأوحبلاالمصاعدهذهوتعستخدمالمنحدر،أعلى

المتزلجينلحملبمحركتداربكرةإلىمعلقامجدولامعدنيا

الجبل.أعلىإلى

علىكبيرحدإلىالممراتفيالثلجحالةتعتمد

السنة.منالمعينوالفصلالتزلجمناطقوموأقع،الطقس

الثبويعد.كنالأمابعضإلىعامةبصورةالضوءيصمل

ثلجهيالثلجحبةل!تزلج.مثاليا،مسحوقالمسمىالجاف

الثلجحالاتوأكثر.الربيعفيغالبايظهرصغيربلوري

مرورتكررمنينتجوهوا!لكوم،المسحوقهيشيوعا

بوساطةضغطهمنأوحديثا،أحساقطأالثلجفوقالمتزلجين

بالدبابة.الشبيهةالتهيئةآلات

للمبتدئين،بالنسبةالتعلمفترةيقصر.التزلجدرس

ماغالبابالتزلقوالاستمتاعالسلامةعواملمنويزيد

مهاراتهم.لتطوير،الدروسالمتمرسونالمتزلجونيأخذ

للتزلج.مدارسفيهاالرئيسيةالتزلجأماكنوجميع

منالتزللسافةعامةبصورةالمبتدئونيبدأ

علىالوقوفكيفيةيتعلمونهماوأولأسم،5.أ-35

ثم.السقوطبعدالنهوضكيفيةذلكبعدثمالزلاجتين،

خطوالتزلثي،التلعلىالجانبيةالخطواتيتعلمون

صحص3د7بز-!ير

مرتفعاتعلىعادةتبدأالأوروبيالألبفىللمبتدئينالتزلجعحفوف

.القرىمنوقريبةالالحدارمعتدلةتدريب

منحدرعلىبسرعةالمستقيموالتزلج،التلعبرمتعرج

فيماشعلمونثم،الإسفينمثلبسيطةوانعطافاتقصير،

أصعب.انعطافاتبعد

رياضةالتزلج

ألقابوتمنح.الهواةلتزلجبطولةأهمالعالمكأسيعد

سلسلةفيالنقاطبأكثرالفائزةأوللفائزسنوياالعالمكأس

النصفأقطارمختلففيالسباقاتتجرى.السباقاتمن

يحصل.مارسإلىديسمبرمنالأرضيةالكرةمنالشمالي

فيهينهونالذيالمكانألمماسعلىالنقاطعلىالمتزلجون

يعلنالنقاطمنعددأكبريجمعالذيالمتزلج.معباقكل

العالم.كأسبكلأنه

مسابقاتالأخرىالرئيسيةالهواةبطولاتتتضمن

للتزلجالعالميةالبطولاتفيوالشماليالألبيالتزلج

كلالعالميةالبطولاتتقام.الشتويةالأوليمبيةوالألعاب

الألعابأما.الفرديةالأرقامذاتالأعوامفيسنتين

الاتحاديحكم.أرئمشواتكلفتقامالشتويةالأوليمبية

ويرعى،للهواةالدوليةالتزلجبطولاتكلللتزلجالدولي

أيضا.للتزلجالعالميةالبطولة

أوروبافيللمحترفينالتزلجمبارياتأغلبتقام

جوائزالمحترفونالمتزلجونينال.المتحدةالولاياتأوواليابان

النهائية.المبارياتفيمالية

مسابقاتمعظمتتكون.الألبيالتزلجمسابقات

منأنواعخمسةمنأكثرأوواحدمنالألبيالتزلج
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التعرجسباق2-المنحدرأتممباق-أ:السباقات

الأكبرالتعرج!مباق4-الكبيرالتعرج!مباق3-

.المتوازيالمتعرجالتزلج5

وسباقالمنحدراتسباقاتفيبمفردهالمتزلجيتسابق

فيأماالأكبر.التعرجولممباقالكبير،التعرجوسباقالتعرج

فيواحدوقتفىمتزلجانفيتسابقالمتوازيالتزلإلمتعرج

الأسفلإلىجولتينالمتزلجونيؤدي.متوازلينمتماثلينطريقين

الكبير،التعرجسباقو،التعرجسباقفيمتماثلينطريقينفي

وسباقاهنحدراتتزلجفيأما.المتوازيالتعرجوسباق

فقط.واحدةجولةالمتزلحودفيؤديالأكبرالتعرج

تجرياكتىالمسابقاتالمقالةمنالثانيالجزءويصف

معظمتتبعهاوانتي،للتزلجالدوليالاتحادلقواعدوفقا

.الهواةمسابقات

ولمجم،للتزلجأعاليةاالسرعةاختبارهو.المنحدراتلشاق

مأ،08000-0لمسافةعموديمهبطبيمسلكفي

النساء،لمسابقاتم4007-00ومسافة،الرجاللمسالقات

المسلك.طولعلىوقائيكإجراءالتحكمبواباتوتوجد

أماكنعنبتعادالاإلىالمتزلجينالبواباتهذهوتوجه

بوابةكلتت!ضن.سرعتهمتقليلعلىوتجبرهم،الخطورة

سرعةمعدليبلغبينهما.بالتزلجالمتبارونيقومرايتينمن

اساعة،كهاأ50إلى59منالمنحدرفيالمهرةالمتسابقين

دقيقة.أ-52،فيالمسلكيكملواأنويمكن

الانعطاففىاطهارةالنوعهذايظهر.التعرجسباق

ويج!،أرقامذاتبواباتالمسلكويتضمن.عاليةبسرعة

الترلحمافمساتمعطم!يالرئيسيةالمسابقةهوالكبيرالتعرجشاق

ويسعطفونعاليةبسرعةشرلإلمتا!سولىالممحدر.التزلحأو،الألبى

ا!وابات.ام!سلسلةخلال!يهيتسابقونالديالوقتفيبحدة

وقد.الصحيحبالترتيبيجتازهاأنمتسابقكلعلى

بعدةيقومأنالمتسابقعلىيكونحيث،البواباتركزت

مسلكيتضمن.متعرجشكلفيمتزلجا،العطافات

م22.ا-04منلمسافةعموديامهبطاالرجالمسابقات

مسلكأما.بوابة-75هءمنالبواباتعددويبلغ

ولهام8.أ-02لمسافةمهبطافيتضمنالنساءمسابقات

.أم-ء.75،منفاصلةبأبعادوالبوابات.بوابة45-06

العاليةالسرعةاختبارهوالكبدر.التعرجسباق

المنحدراتسباقمنكلمنعناصريضمبالحواجز،

مهبطاالرجالمسابقاتمسلكشضمن.التعرجوسباق

مسابقاتمسلكأما.م25004-0منلمسافةعمودئا

نأويجبم2035-ء.منلمسافةمهبطافيتضمناخساءا

يفصلأنعلىأكثرأوبوابة03المسلكينكلافىي!!ون

الأقل.علىم5بوابفنكلبين

المنحدراتسباقبينوسطسباقالأكبر.التعرجلشاق

الرجالمسابقاتمسلكيتضم!الكبير.التعرجوسباق

356-هومنم05.65-0منلمسافةعموديامهبطها

منلمسافةمهبطاالنساءمسابقاتمسلكويتضمن.بوابة

وتبابوابةء.3-0منالبواباتمنوله،م005ء3-.

.م-25أءمنمسافةبوابتينكلبينأغواصلا

تشبهأكثر،أومسلكانله.المتوازيالتعرجسبا!

بعضابعضهماعنالمسلكانويبعدمتعرجا.صغيرامسلكا

الرجالمسابقاتمسلكيمنولكل.م6-7منمسافة

203-0ومنام،0800لمسافةعموديمهبطوالنساء

بوابة.

المنحدراتسباقمنتتكون.المشتركةالسباقات

إلا،نفسهالموقعفيدائماالسباقانويقام.التعرجوسباق

مختلفة.أيامفييقامانغالباأنهما

خم!منتتكون.الشمالىالتزلجمسابقات

سباقات2الضاحيةسباقات-أ:وهي.جولات

التزلجعسباقات-4القفز3-ممباقاتتتابعالضاحية

الثنائية.السباقات5-المشتركالشماش

تلعليثلثهيقعمسلكعلىتجريالضاحلة.سباقات

الارضعلىالأخيروالثلثالمنحدر،علىوثلثهمرتفع

اللقاءاتفيالرجالمسابقاتمسالكتكون،المنبسطة

النساءمسابقاتمسالكأما.كم51،0،305الرئيسية

السباقالمتسابقونيبدأ.كم501،02.بطولفت!صن

المتزلجينعددكانإذاأما.ثانية03فاصلةبفتراتبالتوالي

فيمنهماثنانيبدأأنفيمكنكبيرا،السباقفيالمشتركين

.الأسرعالمتزلجويفوز.متوازيينمسارينعلىنفسهالوقت

فيعضوكليتسابقوفيها.تتابعالضاحلةسباقات

أربعةمنالمكونةالفرقمثلا.متساويةمسافةالفريق
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الألعابفيتتالغللرجالكم04سباقفيمتسابقين

مسافةالفريقفيعضوكليتزلج،الشتويةالأوليمبية

الوقتفيالمباراةفريقكلمنمتزلجأولويبدأ،كمأ.

برأمجفيللمشاهدينمحببةمسابقاتالقفز.مسابقات

لكلالنقاطعلىفيهاالمتنافسونيحصل.التنافسيالتزلج

الفوزويكون.يؤدونهالذيالقفزوشكلالقفزمسافةمن

ربما.النقاطمنعددأكبرعلىيحصلالذيالمتزلجحليف

النتيجةيخسرل!ضهالمسافةفيالمتسابقينباقيالقافزيسبق

.الأسلوبفيخطأأوملائمةغيربصورةالهبوطبسبب

.م09منأعلىالمهرةالمتسابقونمايقفزغالبا

الضاحيةسباقمنيتكونالمشلرك.الشماليالتزلج

منأكثربطولمسللثفيالمتسابقونشسابقالقفز.وتزلج

علىويحصلونتزلجقفزاتثلاثبأداءويقومونكم،ا5

منعدديجفأكبرالذيالمتزلجويفوز،نشاطلكلنقاط

.النقاط

والرمايةالضاحية!مباقتضم.الثنائيةالمسابقات

فوقاللاعبيتزلجبمالفرديةالمسابقاتمعظمفي.بالبندقية

عندأهدأفعليهنصبتكم،02أو01طولهمسلك

علىبندقيتهيصوبأنالمتزلجعلىويجب.مختلفةنقاط

علىويعاقب،والانبطاحو!إلوقوفمنالأهدافهذه

.مدةأقصرفيالطريقين!الذيالمتزلجويفوزخطأ.كل

شزلجمتزلجينأربعةيتسابق،التتابعيةالثنائيةالمسابقاتوفي

كم.5.7لمسافةمنهمكل

تاريخيةنبذة

وآسيا.أوروباشماليفيالسنينالافقبلالتزلجبدأ

منتصففيالتطوربدأ.العصريةالتزلجرياضةتطور

النرويجياخترععندما،الميلاديعشرالتاسعالقرن

نورهيمصنع.ثابتةأربطةأولنورهيمسوندرالمسمى

لشجرالرطبةالجذورمنالمفتولةالقطعبربطأربطه

أصبحتالجذورجفتوعندما.حذائهحولالقضبان

منأماناأكثرالتزلجالأربطةهذهجعلتوقد.ثابتة

طوروقدأكثر.تحكماللمتزلجوفروهذا،الجلديةالأشرطة

الأربطةبوساطةالحديثةالانعطافحركاتنورهيم

.المطورة

زدارسكيماثياسالنمساويأوجدأم698سنةفى

لفكمبطالسقوطخطزاويةنحويتزلجشخصلدفعالتقنية

هانزقام،الميلاديالعشرينالقرنأوائلخلال.السرعة

بتطويرالنمسا،فيأرلبيرجمقاطعةفىعاشالذيشنايدر

تقنيةألمماسعلىالانعطافوحركات،الحديثالتوقف

طريقةأولفيالمناوراتهذهشنايدرهانزنظم.زدارسكى

أرلبيرج.بتقنيةتعرفأصبحتثم.التزلجلدروسمنهجية

فيالحديثةالفنونلمعظمالأسسالتقنيةهذهوتشكل

التزلق

رياضةالتزلجأصبح.الميلاديالعشرينالقرنأوائل

منظمسباقأولسويسراأقامتباطرأد.محبوبةتنافعسية

التزلجمسابقةكانتوقد.م2191عامالمتعرجالتزلجفي

الأولىالشتويةالأوليمبيةالألعابمسابقاتضمنالشمالي

الوقتفىتسمىالتىالمسابقاتبدأتوقد.أم429عام

وأصبحت.م2591عامللتزلجالعالمبطولةالحاضر

عامالشتويةالأوليمبيادمنجزءاالألبيالتزلجمسابقات

.ام369

القرنمنالثلاثينياتخلالالتزلجمصاعدأختراعقاد

للترويح.التزلجلممارسةالناسمنكثيراالميلاديالعشرين

توسيعتمفقد،المتزلجينمنالمتزأيدالعددالممتيعابولأجل

تطويرها.أووالمنتجعاتالتزلجأماكن

فنلندااستعملت.الميلاديالعشرينالقرنأواسط

الثانيةالعالميةالحربفيمبكراالتزلجخفر

وفي،السوفييتالغزاةلمقاومةوذلكم(،491-ء1)939

الولاياتبجيشالحربيالتزلججنودحارب،أم49ء

إيطاليا.جبالعلىالألمانضدالمتحدة

جلبفقدجديدا.ازدهاراالتزلجبدأ،الحربوبعد

شعبيةفيزادمماالانتباهالدوليةالمنافساتفىالفائزون

القرنمنالخمسينياتلمسابقاتالكبيرالنجموكان.اللعبة

حازحيثالنمسا،منمميلرتونيهوالميلاديالعشرين

النجمأما.أم569أوليمبيادفيذهبيةميدالياتثلاث

الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتلعقدالعادةفوق

العالمبكأسفازوقد.كلودكيلي-جينفرانسيعرفكان

ميدالياتثلاثعلىوحصلام689أو679عامي

.أم689أوليمبيادفىذهبية

،كبيرةشعبيةالتزلجبطولاتنالتالحاضر،الوقتفي

الصحافةعبرلمبارياتهاالكاملةالإعلاميةللتغطيةنتيجة

بالتزلإلترويحي.الاهتمامأثاركاوالتلفاز

الماء.علىالتزلج؟الأوليمبيةالألعاب:أيضاان!

الموضوععناصر

التزلجأنواع-أ

الألبيالتزلج-أ

لىلشماالتزلإ-ب

الحرالتزلج-ج

التزلجوملابستجهيزات-2

الزلاجتان-أ

التزلحأعمدةب

التزلجأحذيةج

التزلجأرلطة-د

المتزلجملابسهـ-
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ترويحوسيلةالتزلج-3

الترلحمسطقةتسهيلاتأ

التزلحممرات!

الترلحدرسر-ح

رياضةالتزلج-4

الألمياالزايممساسقاتأ

الشماليالتزلحمسابقات!

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

الحر؟للتزلحاضلاتةاالأساليباما

اكترأ-تأتاءأ!ري!تاحا!نحوالأنرلاقاا!تزلحيتححصكي!

؟متعرخطريهتفى

د(؟)الياتلواشاخيةااطسا!ماتوما؟المشتركأحتسحالىاالترا!حما

حسة؟اشعفمأما

الطريق؟رلحداساالمقصودما

أطترأ!ا؟اعاك!ااأ،لصواأقيمتمتى

؟وا!سحوث؟الححيميالثلجما

؟شمايدرهالرتعرهـعرمادا

أش!صا!سس!ط!ممحدهـأسهـ!عرالتزلإلمستقيمي!صدلادا

التزاخا؟

الوقاية؟رممصاأأهاصتمسيةاالسطاراتا!تزلحولىيلحس!ادا

اكترويح.وسائ!!منووميدةرياضةبالعجلاتالتزلج

تسمىبعجا،ت3مزودأحذيةالأشخاصأجلهامنيلبس

علىيمارسونهاالناسوبعض.العجلاتذاتالزلاجة

أنغامعلىيمارسهاوبعضهما.الحداجسوفي،الطريقجوانب

ويشترك.المغلقةالصناعىالجليدساحاتفيالمو!ميقى

احترعهاوقد.للتزلمجىتنافسيةمسابقاتفيالكثيرون

وصالعمخترعهورأم،076عامفيميرأسينجوزيف

بلجيكي.موسيقيةآلات

منأنواعهامعظهمتتكون.العجلاتذاتالزلاجط

الحذاءويصنع.الزلاجةوأجزاءالحذاء:رئيسي!تجزدين

التزأ!جفيللبسالتيالأحذيةوتكونالجلد.منعادة

الأماممنوتربصأ،عاليةأطرافذات،الفنيأو،الترويحي

،بالزلاجاتالمتسابقونأما.رسئالقدممافوقإلىبرباط

قصير.طرفذاتأحذيةفيلبسون

مثبتةللاستيكيةأومعدنيةقطعةمنالمزأجأجزاءتتكون

من:القطعةلهذهالرئيسيةالأجزاءوتتكونالحداء.نعلفي

وكابح.،عجلاترأربع،الحركةومجموعتى،الصفيحة

التثبيتمححمةالبلاستيكأوالمعدنمنقطعةوالصمفيحة

الأماميبالجزئينالحركةمحموعتاوتتصلالحذاء.في

أصلمتزلجتتيح،للحركةقابلةأجزاءوبها،للصفيحةوالخلفى

حركةمجموعةك!!علىويثبت.المنحنياتعندالدوران

عنفعبارةأصكابح،اأماعمود.بهيتصلالعجلاتمنزوج

بالتوقف!للمتزلجيسمح،الزلاجةمقدمةعندجهار

البعضويلبس.استعراضيةحركاتوأداءاكسريع،

فيتثبتحرحصةمجموعاتوهيماسكةزلاجطت

انتشرتالعشري!القرنثمانينيات!نتصم!وفيأحديتهما.

تثبتحيثطوليا،المثبتةأحجلاتاذاتلاجةإاأيضا

بذأسكتشبهوهي،الأخرىخل!3الواحدطولياأعحلتانا

التزلجفيخصيصاوتستعملالجليد،علىادشأخنصث!!

العراء.فيت3أحجابا

منالأمربادئتصئفيأشلاجاتاعجلاتوكانت

القرنمنالسبعيمياتمنتصفوفيالخشبأواطعدن

اجلاستيكامنالمصسوعةت3أححااانتشرتأحشري!ا

أقلالعجلاتوهذه.اليوديتانمتعددالمسمىأصلبا

،أسرعأنهاكماالحشبية،أو،المعدنيةأ!جلاتامنصوتا

!ة.الحرجممامةنعوصترزأ

منأنواعثلاثةيتمل.بالعجلاتالتنافسىالتزلج

يماثلانأطذلنا،السرعةتزلجو،الفنى:التزلجاهساتحات

الحيد،علىالتزلجالظر:الجليد.علىأظةاأءاتا
صسيهـت

منكلمنتجفقواعداكتيبالعجلاتالهوكسرياضةر

أصسلة.اكرةوالجليد،ثيهورياضتي

غالبا،رشيقةحركاتأشافسونايمارس.الفنيالتزلج

منكلاالفنىالتزلجويشم!!.الموسيقىأنغامعلى

التزلجوالحرالتزلجوالجليدعلىالتزلجاستعراض

يتتبعالجليد،علىالتزلجا!عتعراضفمي.الراقص

وتقاس.الأرضعلىمرسومةدائريةخطوطاالمتسافحسون

العجلاتذاتالزلاجةأحزاء

!

الحركةمحموعةالصفيحةالعحلةنماح!اا
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والتحكم،الحركةومرونة،والزمنالدقةبحعسبمهارتهم

فيها.

فريق.أووأحدشخصيؤديهأنيمكنالحرالتزلج

ففيوالنساء.الرجالمنلكلمستقلةمسابقاتوتوجد

-الفرادىويس!ون-المتنافسونيؤديالحر،الفرديالتزلج

المومميقى.معبالقدمينراقصةوحركاتودوراتقفزات

وصعوبةوالارتفاعالسرعةبحعسبالمتسابقينبينويفاضل

حركاتفيوالابتكاروشكلها،القفزاتوسرعة،القفزات

الحرالتزلجفريقأما.الموسيقيوالتعبير،الراقصةالقدمين

حركاتيؤديان،وامرأةرجلمنفيتكونالزوجيويسمى

حركاتإلىبالإضافة،الوثبمعالحرالفرديالتزلج

فيالمستخدمةالمفاضلةمعاييرنفسعليهموتنطق،أخرى

أيضاالاعتبارفييضعونالمحكمينأنغير.الفرديالتزلج

وفيمعا.حركاتهماتطابقدقةفيالفريقعضويمهارة

منكلاالمتنافسينمنأزواجيؤدي،الراقصالتزلج

الموسيقى.معإبداعيةأخرىورقصاتالإجباريةالرقصات

كلفيمستقلةمسابقاتعلىيشتمل.السرعةتزلج

إلىالمتنافسونويقسم،المفتوحةأوالمغلقةالساحاتمن

مسابقاتتخصيصمع،أعمارهمحمسبفئاتتعممع

مسابقاتوتؤدىوالنساء.الرجالمنلكلمستقلة

أماأم،..طولهامسطحةدائريةحلبةفىالمغلقةالساحات

وأمتسعميدانفيإمافتجرى،المفتوحةالساحاتمباريات

مسابقاتمسافاتوتتراوحبسور.محاطةدائريةحلبة

إلىبالإضافة.م000702إلى003منالمفتوحةالساحات

وأ،اثنينمنالمكونةللفرقتناوبمسابقاتتوجد،ذلك

المغلقة.أوالمفتوحةالساحاتفيوتجرى،أربعةأوثلاثة

غيرجماعيةرياضةعنعبارة.بالعجلاتالهوكي

للمرمى.وحارسلاعبينأربعةمنالفريقيتكون.اشتباكية

الكرةإدخالمناللاعبونتمكنإذاالأهدافوتحتسب

المنافس.الفريقمرمىفيالصلبةأسبلاستيكيةا

لتحريكمقوسةقصيرةعصيااللاعبونويستخدم

هوكيفىالمستخدمةالعصيتشبه،الملعبفيالكرة

الجليد.

فيشائعةشتويةرياضةالجليدبروار!التزلج

.المتحدةالولاياتوفىالأوروبيةالبلادمنالش!اليةالمناطق

الجليدعلىالتزلجوزوارق.اليخوتتزلجأيضاوتسمى

وتعمل.الشراعيةالزوأرقتشبهوسريعةالحجمصغيرة

علىالمستمرةالقويةالرياحهبوبأثناءأفضلبشكل

التزلجلزورقويمكنالثلإلأملس،منالفسيحةالمساحات

كم/ساعة.أ06إلىتصلبسرعةيبحرأنالجليدعلى

الجليدعلىالتزلجلزورقالجليد.علىالتزلجزوارق

إطاراتولمعظمهاالقديمةالطائرةجسميشبهطويلجسم

قوياخرخشبأوالراتينجيالشجرمنمصنوعة

بعضوتصنع.الخفيفبالخشمبالهيكلويغطى.وخفيف

فيطولهاويتراوح.الليفيالزجاجأوالألمونيوممنالزوارق

م.5-7بينالغالب

+د-،-،خلإ3-!7--لأكاترخ!؟ح-فيقي-غ*يرس،ح7كا!-بءلأ!؟--؟كا-ط؟ءتخ!يإيمخكحض-محكجيئ؟3-3؟ع؟خ!!3،شيمتن!!ك!ء-فييم7!فىد47خ!لإ-7ض-بزيربرير!فيفي؟خلإ7سىخلآ7؟!خ!-ئن:!خيم؟ترلإلآ3!ءلآعيرش!كأى!،ع؟فيينب!7لإبزءكأفيبر!!!!-شلإ7!غ-لأئج!يرس-بهئرقيجب!!غ!!قئترتريرفي؟كأرز؟!فيئنث

برماطت.ولكنالشراعيالمركبويشبهقويا،خفيفا،الزورقويكون.الش!اليةالاوروبيهالبلادمنكثيرفيشائعةرياضةالجليدعلىالتزلج

كم/ساعة.أ06إلىتصلسرعاتالجليدس!حعلىالالزلاقالتزلحلرورقويمكن
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صوفيلشحصينالتزلجزوارققيادةمكانوتحسع

الزورقجسمتحتويوجد.ايلاضطجاعشبهأوالجلوس

تسمىعارضةطرفكلعلىمثبتالصلبمنرماح

وهو،القيادةلتوجيهيستخدم،ثالثورما!الرماخعارضة

عنبارزةوثبمنصةعلىأوالجسممقدمةفيمثبت

من)كبلات(بأسلاكمتصلالرماحهذا.الزورقمقدمة

بدالاتأوإطاروهو،الدفةذراعيسمىبمقبضالصلب

.القيادةمكانفيأرجل

أخشابأوالأأ!منيوممنالمصنوعالصاريويرتفع

الصاريوتحبتالقيادةمكانمقدمةعلىالراتينجيالشجر

تصئ.الصلبمنبأسلاكالدفةورماحالزورقبجسم

فىويتحكم.تقيلصناعينسيجمنالتزلجزورقأشرعة

شرائحثمانيإلىأربعمنالعاليةالسرعةعسدالشراعشكل

وكان.الداباتأوالعوارضتسمىرفيعةصلبةخشبية

مساحتهتمراعالخلفيةالدفةذاتالقديمةالتزلجلزوارق

وأ2م7إلىالحديثةالزوارثتحتا!حينكأ2.م33حوالى

أفضل.أداءذاتوهي،ذلكمنأقل

بدفعالإبحارعمليةتبدأ.التزلجبزورقالإبحار

قائديقفزثم.الشراعبسطمعالرياحمعسارفيالزورق

سرعته.ورقإايأخذلكىالشراعويجدبعليهالزورق

في51ءمقدارهايةزارعلىيتحركعندماالزورقويسرع

الريح.أتجاه

معدنيةنتوءاتداتأحذيةالزوارقمستحدمووينتعل

بدءعندالزورقدفععلىلمساعدتهمالأقداملتثبيت

للراحةالثقيلةالملابسارتداءالضروريومن.التشغيل

لتحميواقيةنظهاراتيضعونكما.الصقيعلسعةولتجنب

تلاتةإدىتصلماوسرعادلبطءتبدأللتزلجشاقفىالجليدزوارق

الى!ح.لسرعةولصفأضعا!

الرأسحمايةوخوذةالمتطايرالجليدورذاذالثلجمنأعيمهم

.حادثوقوعحالةفي

يحددمسارعلىالمسابقاتتقام.التزلجمسابقات

اتجاهفيكما،6بينهماالمسافةتكونللإرشاد،بعوامتين

فيتبدأثم،تامتوقفنقطةصالزوارقوتبدأالرلق

نألهاولابد.السباقنقطةنهايةإلىالريحأتجاهفيالتحرك

عادةوتكون،الساعةعقارباتجاهبعك!مىبالعوامتينتمر

الزوأرقأنوأعلكافةالمسابقاتهذهوتقام.دوراتثلاث

ممباقاتفيبعضابعضهامععادةتتنافسوانتىالختلفة

..مفتوحة

علىالزوارقهذهاستخدامتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

فقدهولندا.فيالميلاديعشرالسابعالقرنالأرحإلى

كما.عوارضبهامثبتشراعيةقواربعنعبارةكانت

أواخروفي.القنواتعلىالبضائعلنقلتستخدمكانت

فيالقاطنونالهولنديونالمستوطنونقامعشرالثامنأ!ردا

الأمريكية،المتحدةبالولاياتلسيويوركهدسوننهرمنطقة

ستةمنوتسع.الخلفيةالقيادةذاتالرياضيةالزوارقببماء

إلىالقواربتلكسرعةوتصل.أشخاصثمانيةإلى

اساعة.ك!ا59

نوعإنتاجبدأالعشرينأسقرنامنالثلاثينياتأوائلوفى

البعوضة.يسمىالوزنخفيف،الحجمصغيرأغوارب،اص

منالعديدالقواربتلكمنالمشطورةالأنواعجذبتوقد

وقلةالعاليةسرعتهابسبببالزوارقالتزلجإلىالناس

قواربأشهرومننقلها.وسهولةحجمهاوصغرتكلفتها

قاربمنحجماأصغروهو)*!(،إنديادقاربالتزلج

النقل.فيوأسهل،الشراعوحيدالتزأج

رواجاأكثراليومالجليدبزوارقالتزلجرياضةاصبحت

وفي،الشرقىالساحلعلىوخاصة،المتحدةالولاياتفي

متزلج.0008حواليويوجد.الواسعةالبحيراتمنطقة

حواليالرياضةبهذهيستمتعكما.المتحدةالولاياتفى

أوروبا.ش!الفيشحص0002

سريعةشتويةرياضةالثلجبسياراتاللزلج

رجلينمنفرقةكلتتكونفرقعدةيتزلجوفيها،وخطيرة

منثب!)سيارةزلاجةفيجليديمنحدرعليأربعةأو

هذهسرعةتصلوقد.الزجاجيةالاليافأوالصلب

الساعة.فيكما5.الزلاجات

السباقمنأشواطأربعةيكولالذيهوالفائزوالفريق

ممكن.وقتأسرعفي

وحواجز.حادةمنعطفاتالتزلجبمجرىويوجد

.أم0075إلىام/002منالمثاليالمجرىطولويترأوخ!

ما5زلاجاتهمالفريقأعضاءيسحبالمنحدربدايةوفى
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كأس-كا!!؟كا3س!"،بزء3ءع

علىأربعةأورجلانفيهايتسابقلتشويةرياضةالثلجبسياراتالتزلج

الزلاجاتهذهسرعةتصلوقد.رلاجةداخلفيجليديمنحدر

اكم/ساعة05

يجرونوهمالزلاجةبدفعسدأونثم.البدايةخطخلف

داخلهاإلىيقفزونثم،الوقتنفسفىخلفهاأوبجانبها

الزلاجةإعطاءفىالطريقةهذهوتساعد.البدايةخطعند

المقدمةفيالذياللاعبيكونوبينما.سريعةبداية

المؤخرةفيالذياللاعبفإن،القيادةعجلةعنمسؤولآ

عندالزلاجةلإيقافالفرملةاستعمالعنمسؤولآيكون

بروحمعاالجميعيعملأنالضروريومن.السباقنهاية

تخرجولا،السباقمجرىفىالزلاجةتبقىحتىالفريق

الواحدةالثانيةمنأجزأءولووقتأييضيعلاوحتىعنه

والهزيمة.الفوزبينالفرقيعنيوالذي

إليهمضافااثنينلرجلينتتعميعالتيالزلاجةوزنويبلغ

تعمئأربعةالتيالزلاجةوتزن.كجم004نحوالفريقوزن

وابتكرت.كجم065الفريقوزنإليهامضافارجال

فيالتزلجرياضةوالأمريكيينالإنجليزالرجالمنمجموعة

.م0981عامسويسرا

رجلاتسعبزلاجةتزلحاصةرياضةأيضاوهناك

السباقمجرىفيهاويستعملالهيكلوتسمىواحدا

فإنهذهالهيكلرياضةوفى.العاديةالتزلجبرياضةالخاص

رؤوسهمتكونبحيث،المزلجةعلييرقدونالركاب

شمالمركبةوإيقاف،القيادةبعمليةويقومون،للأمام

أحذيتهم.مقدمةعلىمركببارزجلديغطاءباستخدام

الأوليمبية.الألعاب:أيضاانظر

الثدجمنس!باعمعدىانزلاقالجليدعلىالتزلج

مزحلقاتأومعدنيةشفراتبهاتلصقأحذيةباستخدام

علىالسبنمئاتمنذيتزلجونالناسوكان.الثلجعلى

وكانواالبارد.المناخفىالشتاءفصملفيفقطالجليد

المتجمدةالقنواتمثل،طبيعيثلجيسطحعلى!زلجون

تنتجالالاتفإن،اليومأماوالأنهار.والبركوالبحيرات

الجليدعلىالتزلجبذلكجاعلةالمغلقةالأماكنفيالجليد

اسشة.طواليمارسأنيمكنترويحياعملا

بالتزلجيستمتعأنكانعمرأيفيللإنسانويمكن

للنفس.مريحةوتمارينوصحيةشتويةكرياضةالجليدعلى

جسمهعضلاتمنكثيراالإنسانيستخدمالتزلجوفى

الدميساعدالتزلجفإنكذلك.السيقانعضلاتخاصة

للقلب.بتقوشهوذلك،الجسمفيالدورانعلى

إلىبالإضافةمهمةتنافسيةرياضةالجليدعلىوالتزلج

مننوعانوهناك.النفوسإلىالمحببةالرياضاتمننوعأنه

علىالتزلجباستعراضيتعلقأحدهماالتزلجعفىالمباريات

أداءمنالأولالنوعويتكونالتزلقبسرعةوالاخرالجليد،

الرشيقةالحركاتوبعضاللولبيةوالحركات،القفزات

قطععلىمنافساتفهيالتزلجسرعةأما.الأخرى

المتسابق.يستطجعمابأسرعمسافات

الجليد.علىالهوكيلعبةيمارسمنالناسمنوهناك

لارياضةوهي،البلدانمنكثيرفيتمارسرياضةوهذه

علىتقامأخرىأنشطةأيضئاوهناك.العنفمنتخلو

بالتزلج.الجليد

التزلجمعداتاستعمالمنلابد.التزلجفىالسلامة

مناسبةالأحذيةتكونأنويجب،التزلجسملامةالمناسبة

نأيجبكماجدا.ضيقةتكونألاعلى،الأقداملحجم

مأمونةتجعلهابطريقةالأحذيةعلىالشفراتتلصق

وزنتوزعبحيثصحيحةبطريقةوموضوعة،الجانب

.الشفراتعلىتامبتكافؤالجسم

التزلجمنخطورةأكثرالطيعيالجليدعلىالتزلجإن

يصادفخطروأكبر.الداخليةالمقفولةالساحاتفي

سمكهجليدبينالسقوطهوالطبيعيةالأماكنفىالمتزلج

ألايجبلذلك.المتزلجويغطسالسطحع،فينكسر،قليل

المرءيتزلجألاينبغيولذلك.سما.عنالجليدسمكيقل

عليهيجبكماأسم،.عنسمكهيقلطبيعيجليدفي

نأالمتزلجوعلى.وحدهالجليدهذامثلعلىيتزلجألا

منإنقاذلأغراضوذلكوحبلسلموجودمندائمايتأكد

الجليد.داخليسقط

علىالضضلجفيالسرعةتن!وي.التزلجفيالسرعة

علىبالتزلجمختلفةمسافاتقطعفىوسمباقاتمباريات

بيضىمضمارعلىالسباقاتهذهمثلوتقامالجليد.

إلىالمتسابقينبعضسرعةوتصل.جليديبسطحالشكل

ذاتوشفراتأحذيةوتستخدم.الساعةفيكم56

منالمتسابقيتمكنحتىالسباقاتلهذهخاصتصميم
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طوالاطسرعةعالمعدلعلىوالحفاظبسرعةالابتداء

وخفيفةومستقيمةمسطحةشفراتوتستعمل.السباق

كماسم،45إلى03بينطولهاويتراوح.السمكقليلة

أنابيبأسشفراتاهدهوتقوي.ملم8حواليعرضهايبين

أنهاكماخفيفوزنذاتأحذيةوتستعمل.الصلبمن

بحيثخاص!زيالتزلجوأصسباقأعلاها.فيمرتفعةليست

للمتسابق.الهواءمقاومةمنيقلل

أيضافهناكالمسافاتقطعفيالتسابقإلىوبالإضافة

المسافاتمختلفقطعفيالمتزلجونولمجسابق.المبادلة!مباق

.المنافساتتحددهحسبما

ممارسةعلىتاريخيدأسيلأولوجد.تاريخيةنبذة

،بلندناشومانيةالالارفيالجليدعلىللتزلجالإنسان

التنقيبات!صشفتفقد..مت05عامإلىتاريحهاويرجع

عظاممنمصنوعةوشفراتجلديةنعالأالاثارعن

كانأم،001عامحواليوفىصقلها.بعدحيوانات

تزلجمعداتيلبسونالإسكندنافيةالبلادفيالناس

مردوطةوهيالإأحصةاوحيواناتالغزلانعظاممنمصنوعة

جلدية.بأربطةأحذيتهمإلى

وفى.الدوليالتزلجاتحادأنشئأم،2!8سنةوفي

فيينافيأضزأجاشيسرعةصعباوأولعقدالسنةتلك

الهيئة.لتزلجسباقمعبالنمسا

الجليد.هوكيايضا:انو

المتزلجيضعوفيهامحببةرياضةاولءعكلىاكج

يذزورقلوساطةالماءفوقسحبهويتم،قدميهفيزلاج!

.الزورقفيمربوطبحبلالمتزلجويمسكسرب.محرك

الماء،بالتزلثوقالعالمأنحاءكلفيالناسملايينويقوم

أضنافسباالكثيرونيقومبينما.النفسعنالترويحأجلمن

.المبارياتمنلعملسلةخلالمن

علىالمستخدمةالزد!جاتمنأعرضالماءوزدلاحات

أنواعمنأو،الليفيالزجاخمنمممنوعةوهيالجليد.

وتدخل.عديدةباطوالمتاحةوهي،الخشبمنمختلفة

بسهولةتنخلعاضيا،المرنالمطاطمنأربطةفيالمتزلجقدما

إصالته.منععلىتساعدوبذلكالعتمخص،سقطماإذا

المتزليرتديأنينبغي،السلامةمنقدرأكبرأجلومن

.النجاةمشرةالماءعلى

الذيالقطر،حبلطرفعندبمقبضينالمتزلجويمسك

متمملاالحب!منالآخرالطرفويكون.م23طولهيبلغ

الماءللتزلكلىالزوارقأشكالوأفض!!.الزورقبمؤخرة

تسحبلأنها7،رقمشكلعلىجسمهايكونالتيهي

مسطحرورقيوفرهلامما،استقامهأكثرطرية!فيالمتزلج

الساعة.فيكم32هيالماح!علىللتزلجسرعةوأقل.أغاعا

فيكمأ06إلىتصلبسرعاتالمحترف!تسحب:شم

الساعة.

وفى،الشاطئمنأورصي!منالماء،علىالمتزلجيبدأ

فوقللزلاجةالأمامىالطرفيكونأنينبغي،حركتهبداية

مستقيماالشخصظهري!صنأنينبغيكماالماء.

مثنيتينوالركبتان،للأمامباستقامةمرفوعينوالذراعان

ذلكولايتطلبالماء،علىاكتزأجتعلمالسهلومرقليلا.

لالتوازن.الجيدالإحساسغير

المشرفةالهيئةهوالماء،علىللتزلجالدوليالاتحادإد

علىالمسابقاتهذهوتشتمل.الدوليةالمسابقاتعلى

القفزوفي.الحيلىوالتزلجالمتعرجوالتزأجأ!قفزاشىاضمالسا

ومنالماء.فيمنحدرمنالجوفىبالارتفاعالمتزلجونيقوم

التزلجويتضمنالرالقهوي!صن،قفزةأطوليحقق

عوأماتمنسلسلةحوليم!شمابأسرعالتزلجالمتعرج

جودةمدىعلىالحكمشمالحيليالتزلجفيوالإرشاد.ا

الصعبةالمناوراتمنذلكوغيروالانعطافاتأغفزاتاأداء

مسباقالعاريةالأقداممسابقاتدورةوتتضمن.الأخرى

ممباقالمحببةالسباقاتومنالقفز.وأعمالأصسحبا

إلى06منالماراثونسباقوالماء،علىباشتزلجأسسحبا

ص!.001

(.اي!دى)الزدحالتزلجانظر:.المدمرجالتزلج

وأالغمق،بهدفمكتوبةبوثيقةعمداالعبثالتزوير

بطريقةالتوقيع،المعروفةالتزويرأنواعتتضمن.الاحتيال

علىأو،شيكعلىإماآخرشخصاسمتحت،احتيالية

العلميةوالشهاداتالهويةأوراقأوعقد،أو،وصية

التزويروهوألاالتزويرأنواعمنآخرنوعوهناكوغيرها،

ويسمى،المكتوبةالأدبيةوالاصولالخطوطاتفي

،الأدبمزورويقومماوعادة،الأدببمزوريأصحابها

.نادرةمخطوطاتأنهاعلى،مزورةوثائقبتقديم

طبقصورة،شرعيغيرمصدرمنتصدر،أنالتزييص

الغنق.بهدفوذلكالنقود،خاصةمالشيءالأصل

وقد.الوطنيةالحكوماتمسؤوليةهووطبعها،النقودفسك

لعملةالمزيفينلمعاقبةالختلفةالأقطاربينالاتفاقياتعقدت

)الإنتربول(الدوليالبوليسمنظمةوتتخذمنها.دولةكل

العالميين.المزيفينحولالتحقيقفيالاهتماممنكبيراجانبا

بما-المعروفةالماركاتداتالبضائعتقليدصناعةأما

السياراتغياروقطعالحاسوبوأجهزةالملابسذلكفي

.الانتحالأوالتجاريةالعلاماتتزييففتدعى-الختلفة

حفظفىصعوبةالأصليةللمادةالمنتجينبعضويلاقي
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عادةتكونالمزيفةوالمننتجات.الفكريةملكيتهمحقوق

المستهلكونيخدع.الأصليةالمنتجاتمنمستوىأدنى

إنماأنهميحسبونوهميشترونهاحينالمنتجاتبهذه

يحدثالتيالبلدانوحكوماتالأصليةالمنتجاتيشترون

لتقضيالضروريةالاجراءاتتتخذماغالباالتزسففيها

إمكاناتيدمرقد،ألاجراءاتهذهاتخاذفيوفشلها.عليه

.التجارينجاحها

التجارية.العلامةالتزوير،أيضا:انظر

وترتيبه،وتصفيفهالشعرقصفنهوالشعرلىدي!

شعرهمتصفيفإلىوالنساءالرجالويعمد.بهوالعناية

النفس.عنوالرضابالراحةوللشعور،مظهرهملتحسين

مظوفىتبدلقدالشعرتصفيفةتغييرإنالقولويمكن

سماتهفياخرتغييرأييحدثهقدمماأكثرالإنسان

ويخفيالجميلةالملامحيبرزقدالشعرفتصفيف.الجسمانية

غيرالسماتعنالأنظاريبعدقدومنها،فيهالمرغوبغير

تسريحةيختارأنللمرءويمكنملاحطها.فيالمرغوب

ورغباته.احتياجاتهوتلبيبهاالعنايةيسهلجذابة

والتبديل.للتغييرقابليةالجسمأجزاءأكثرهووالشعر

الشعرقصإلىالتاريخقبلماعهودمنذالناسعمدولقد

وجودأنكير.عديدةأخرىبسبلوتغييرهوصبغهوتجديله

فيإلايبدألمحلاقينأوللشعرمحترفينمزينينأشخاص

أيامنافيوالنساءالرجالمعظمويلجأعشر.الثامنالقرن

إسبالهأوصبغهأوالشعرقصبهدفالشعرمزينيإلىهذه

مصففيأسمالشعرمزينيعلىويطلقوتمويجه،تجعيدهأو

ذلكعلىالحلاقاسميطلقأنهحينفىأيضا،الشعر

.خاصبشكلالرجالشعرمعيتعاملالذي

الداريخعبرالشعرتزيين

يصبغونالتاريخقبلماعصورفيالناسكان

كانواربماأنهمكماعليها،الوشمويرسمون،أجسامهم

الآثارعلماءاكتشفولقد.مختلفةبسبلشعرهميرتبون

الحديثالحجريالعصرآثارضمنالشعروحلىدبابيس

..مق0008حوالىفىبدأالذي

السواءعلىوالنساءالرجالكان.القديمةالعمور

علىحفاخما،القديمةمصرفيتماماشعرهميحلقون

ماكثيراأنهمغير.بالحرارةولتخفيفالشعور،النظافة

خصلاأو،طويلةجدائلذامستعاراشعرايستعملونكانوا

ولقد.المحبوكالنسيجمنقاعدةفيتثبتالشكللولبية

طويلة.قروناالمستعارالشعرمنالنوعهذايستخدمونظلوا

الناس،كانالقديمةروماوفي،الإغريقبلادوفي

لتثبيترؤوسهمحولعصابةتسمىضيقةأطواقايرتدون

شمعورهميجعدونكانواالرجالمنالخاصةأنكماالشعر.

النساءأما.الذهببمسحوقويزينونها،لولبيةخصلفى

تسريحاتفيويعقصنهويجعدنهشعرهنيضفرنفكن

أصفربلونشعرهنيصبغنكنمنهنوالكثيرات،مبهرجة

الرصاصي.أوالبنىإلىمائل

الأنجلزهم،الأولىالجرمانيةالشعوبمناثنانكان

وأالازرقباللونالشعرصبغإلىيعمدون،والساكسون

الذينالقدماء،الغاليونكانبينما.البرتقالىأوالأخضر

الأحمر.باللونشعرهميصبغونفرنسا)الغال(سكنوا

عصورمنذبشعرهاالعربيةالمرأةاعتنت.العربعند

الشاعرالقيسامرؤومنهمالشعراء.بذلكتغنىوقد،بعيدة

ضفائروصففىقال،المعلقاتأصحابمنوهوالجاهلي

تصفيفه:وطريقةصاحبتهشعر)خصل(

العلىإلىمسمشزراتغدائره

ومرسلمثنىفيالعقاعىتضل

وأشعورهنيضفرنالإسلامقبلمامنذالنساءوكانت

وأالخلفمنضفائرالشعريرسلنبعضهنوكان.يجدلنه

الخدين.جانبيعلىيرسلنهماالجانبينعلىجديلتينيتركن

،بالأصباغشعرهميزينونوالنساءالرجالوكان

صبغولايزال،والكتمالحناءالأصباغهذهمنواشتهر

.الانحتىالعربيةالدولمنكثيرلدىشائعابالحناءالشعر

فقدعندلحزنهنإبداءشمعورهنيحلقنالنساءبعضوكان

عننهىكماذلك.عنالإسلامنهىوقد،لديهنعزيز

الحاجبين.شعرحلق

وإصلاحه،ونظافتهبالشعرالعنايةعلىالإسلامحث

منسفممادإص!ح!م!أ!حمار4الرسولأمرمافكثيرا

.حمرةأوبصفرةالشيبخضابعلىوحث،شعورهم

ولهمكةفتحعندوشوهد،شعرهيرسلصؤ!يماي!الرسولوكان

فيويفرقهشعرهيمشطوكان)ضفائر(،غدائرأرلغ

أيضا.شعرهحلقأنهوردكما،الوسط

الشعرتسريحاتفيالنساءتفننتفقدأوروبافىأما

عامحوالىفيإيطاليافيبدأالذيالنهضةعصرإبان

القرنينخلالفيأوروباأنحاءبقيةفىوانتشر،أم003

لبعضوكانت.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامس

كانحينفى،الركبتينحدودإلىتصلضفائرالنساء

خلفكبيرةكعكةهيئةعلىشعرهنيعقصنبعضهن

هذهجانبإلى،هناككانتوقدشنيون،تسمىالرأس

سميكةجدائلتشملكانتالتيفينوسشعرالتسريحة

منيتدفقوكأنهيبدوكانالذيالذهببماءتجميدهايتم

كبير،حدإلىفيهومرغوباشائعأالفاغالشعروكان.الرأس

الشصأشعةتحتالطوالالساعاتالنساءتقضيبحيث

شعرهن.لتفتيح



الشعرتزيمن288

منيتكودمستعاراشعراسشحدمولىكالواالقدماءاللمريون

اليسار()إلىالبلاءأحدتمتلالتيالصورةهده!تل،لولبيةحصلات

أوساصشريا!شصهـاامرالحصلاتهذهوتصحاليصلى(.)إلىجتهورو

الصو!ص.أوالمحلورقألياف

كانأوقصيراإماشعره!اكانفقد،الرجالأغلبأما

علىينسدل)غرة(هدبتركمع،الكتفحدودإلىيصل

الثامنهنريإنجلتراملكأمرولقدويغطيها.الجبهة

أغرنسيين.اأطنبلاءتقليدا،شعرهمايقصروابأنالإنجليز

فىأوروبافيأ!الرجامعظهماعشر.كانالسابعالقرن

تجعداتفىطويلااشعريتركونالسائكشرالقرن

وتحعداطولاأكثرخصلةيبقيمنهمكثيروكان،متموجة

خصلةاسمعليهايطلة!والرأسجانبعلىشعرهبقيةمن

فيالأهليةالحربغضونوفي.بشريطويربطهاالحب

الإغريقصالىطوقالعصابة

الشعر.لتتبيتيرتدولهاوالرومان

الخامسالقرنمنأورويةامرأة

حلفأوشفتابديعشر

الشعرمحبتحطعلىسلتسعرها

الأشقراالشعروحطدالجير.لتطويل

.الفترةتلكإلانحدامرغولا

ألدهمالتطهيريون،كان(9461-61)42إنجلترا

ذوواسمعليهمأطلقوقد،الأولتشارلزالملكحصوم

شعرهميقصرونكانوالأنهمن!اا!لستديرةالرؤوس

وقد.الرأسمنوقريبامستديرايكونبحيثويقصونه

فئةوهم،الملكأعوانعنالقصميرةالقصةهذهميزتهم

أماطويلا.شعرهميبقونكانواالفرساناسمعليهاأطلة!

طرازوهوالمستعارالشعراسشعمالشاعفقدفرنسا،فى

وكان.شعرهفقدأنبعدعشرالثالثلويسالملكلدأه

منمكوناكثيفامستعاراشمعرايرتدودالرجالمناممثيرونا

.الباروكاتتسمىمحعدةحصلات

فوقشعرهنيكومنالنساءكانت،الفترةتلكخلال

خصلاتشعرهنيصففنكنبعضهنل!ش.وسهنرؤ

حتىالطرازهذاشاعوقد.الكتفينمستوىحتىتنزأ!

عشر.السابعأغرنامنتصف

عشر،شاعتالثامنالقرنفيعشر.الثامنالقرن

السواء.علىوالرجالالنساءعندالمبوجةاكتسريحات

كنحيثفيها،مبالغبصورةمرفوعاالنساءشعرصان

وكان.الأسلاكمنوإطارات،صغيرةلوسادةيسندنه

سم06تفوقمسافةيرتفعالتسريحاتهذهمنالعديد

شاعرية.أوبراليةبموضوعاتوتوحىلالزهورتزيينهاقئو

وأاللونأبيضمسحوقاشعورهنعلىينثرنكنكما

والجواهربالريشالشعريزينكنكما،الباستي!مسحوق

عنأحيانايمتنعنوكن.الزينةقطعمنوغيرذلكوالفرر،

التسريحاتتلكلأنن!اعديدةلأسابيعالشعرغسل

كانواأسذيناالمحترفونالمزينونوشاعالتعقيد.شديدةكانت

بالشعر.العنايةويتولونالتسريحاتأنماطيبتدعون

ضححةباروكةالمستعارالشعر

فييرتدو!االرحالكادمجعدة

عنر.والتامنعحترالساب!القرلين

عرلترهشممسحوتهاككان

المستعار.الشحر

!تصصمنالعلوشاهقةتسريحة

مىبإطارتمسدعشرالثاسالقرد

اضسريحاتاهده.كانتالأسلاك

غيردلكأوالحواهرأوبالرهورترين

لحلى.واالرحارل!م!
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مستعاربشعررؤوسهميغطونفكانوأ،الرجالأما

الأكثرالمستعارالشعروكان)البودرة(،الذرورعليهينثرون

السالغالقرنفىشاعالذيذلكمنحجماأصغرشيوعا

المربوطالمستعارالشعريسمىطرازهنالكوكانعشبر.

أماقصير.بشريطويربطالخلفإلىالشعرفيهيشد

بكيسأطرافهتغطىكانتفقدالكيسىالمستعارالشعر

يمما.يرحر

أكثرالشعرتسريحاتأصبحتعشر.التاسعالقرن

الضفائرتشملتسريحاتالنساءبينوشماعت،بساطة

منالكثيفةالملتفةوالخصلات،الرأسأعلىفيوالذؤابات

العنق.مؤخرةعلىأوالأذنينعلىتنسدلوالتيالشعر،

خصلاتالتاصععشرالقرنأربعينياتفيشاعتكما

وفي.النقانقصورةفيتصففالتيالطويلةالناعمةالشعر

الشعرمزيناخترعالتامئكلشرالقرنمنالسبعينيات

عنعبارةوهي،مارسيلتجعيداتجراتومارسيلالفرنسي

كما.محماةبملاقطتصفيفهاشمناعمةثخينةتجعيدات

مجففا،فرويجودألكسندرهوآخر،فرنسيمزيناخترع

غطاءيرتدونزبائنهوكان.أم098عامحواليفيللشعر

موقدمدخنةبأنبوبتربطقلنسوةأوقبعةشكلعلىللرأس

بينشماعتعشر،التاسعالقرنتسعينياتوفيللغاز.

فنانأشاعهاوناعمةعاليةتسريحةالأمريكياتالنساء

.جيبسونداناتشارلزأسمهأمريكي

التاسعالقرنفىشمعرهميقصرونفقدكانوا،الرجالأما

وقدماكاسر.زيتخصوصاالشعر،بزيتويدهنونهعشر،

الشعر،تصفيففيالزيتمنالنوعهذااستعمالشماع

الكراسيلحمايةأغطةاستعمالالحاجةاستدعتفقدولهذا

مماكاسر.ضداسمعليهاأطلقوالأرائك

العشرينالقرنفيالمزينونابتدع.العشرونالقرن

،ام09ءعامحواليففيالشعر.لتجعيدجديدةأساليب

التجعيدةموضةنيسلرتشارلزالأصلالألمانيالمزينابتدع

يلفثم،البورقمعجونيستعملنيسلروكان.الدائمة

تنفيذوكانبالكهرباء.محماةتحعيدأدواتعلىالشعر

ساعة.عشرةاثنتيويستغرقالتكاليفباهظالطرازهذا

التجعيداتابتدعت،العشرينالقرنثلاثينياتوفى

الكلفةرخيصةوكانتتسخينا،تتطلبلاالتيالباردة

القرنأربعينياتوفيلإنجازها.لمماعتيننحووتستغرق

شعرهنيقصصنالنساءمنالكثيراتأخذت،العشرين

بالتجعيداتويجعدنهبوباسمعليهاأطلققصيرةقصات

الدائمة.

القرنمنالأربعينياتفيالغربيةالمجتمعاتوفي

شمعرهنتصفيفإلىالكثيراتعمدتأيضا،العشرين

وهيليك،فيرونيكاطرازأو،المراعيكلبطرازعلى

يغطيطويلاشعرهاكانالأمريكيةالسينمانجوممننجمة

أخذتفقد،القرنهذاخمسينياتفيأماعينيها.إحدى

الشعريبرزنأو،شعرهنيصبغنالنساءمنكبيرةأعدأد

التسريحاتطرازشاعكما.منهقليلةخصلاتبتبييض

القرنستينياتوأوائلالخمسينياتأواخرفيا!لنفوخة

الشعر،كانتعلىالضروريةالثخانةولإضفاء.العشرين

فروةحتىأطرافهمنأي،معكوسةبطريقةيسرحنهالنساء

التنقيش.أوالمعاكسالتمشيطيسمىكانفيماالرأس

ناعمةتسريحة،جيرلجيبسونتسريحة

التاسعالقرنتسعينياتفىسادتالملمص،

داناتشارلزالأمريكيالفنانابتدعهاعشر،

جيسمون.

أوالرحلشعرفيهايقصكت،كروقصة

إلىويمشطجدا،قصيرايبدولحيثالولد

الشرين.القرنخمسيمياتفيسادتأع!،

بحيثالشعرقولبةفيهاتخالبانكتسريحة

أخرىأنماطاأو،شائكةحادةشوءاتيضم

أحياناالشعرويلونويلف،الأشكالمن

طبيعية.وغيرمألومةعيربألوان
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أضسريحاتاهده"!عقدد،بصفائرأحتصرايصفررالحمرالهنودنساء

الآحر.إقليممروتحتلروتقليدياتوارتهاتمألواعم!

الرجالأخذ،منتصفهإلىالعشرينالقرنأوائلوفي

منالكثيرونأخذ،العشرينياتوفي.شععرهميقصعرون

القاسيكالجلدلامعا"صقيلاشعرهميجعلونالشبان

الممثلشعرطرازنسقعلىبالزيتويملسونهالصقيل،

خمسينياتوفيفالنتينو.رودولفالمعروفالأمريكي

تسمىقصةيقصونالرجالبعضكان،العشرينأغرنا

ويسرحالىجداقصيراالشعريكونبحيث،كتكرو

الاخرالبعضكانلينما،كالفرشاةيبدولحيثالأعلى

هذهوفي،البطةق!صةيقصونالفترةلفسإبان

يسحببحيثالجانب!تمنطويلاالشعرتحرك،التسريحة

أخذ،الستينياتوفي.البطةكجناحيويبدوالخلفإلى

فرقةوهى،الخنافسفرقةشعرقصةيقلدونالشباب

يطيلونأفرادهاكانصاخبةمولمميقىتعزفبريطانية

الجب!ت.ليغطيويطلقونه،شعرهم

فرق!نأخرىفرقةشعاعت،السبعينياتأواخرفي

هذهأتباعوكان.البانكباسمعرفتالصاخبةالمو!ميقى

يعبرون،أ!فالمأعنخارحةبطرقشعرهميصففونالفرقة

ويتميزعليها.المتعارثأجدالتقاعلىتمردهمعنفيها

وباستخدامالشعرفيحادةشائ!فنتوءاتبتكوينطرازهم

كانواوقدلقولبتها،الصمغأوالبيضوبياضالصابون

براقة.بألوانالشعريلونون

القرنوسبعينياتستينياتفي،ظهرتكذلك

ذإ،للجنسينالتسريحاتمن)موضات(أنماط،العشرين

شعرهميطلقونوالنساءالرجالمنالكثيرونأخذ

النسقعلىشعثاكثيفاجعدا،أملسطويلا،ويتركونه

الأسعبابمنالتسريحاتهذهرواجكانوربما.الإفريقىا

عددازدادحيث،المزينينعلىأ!الإقبازيادةإلىأدتاشتي

دائماتحعيداشعرهملتجعيدعليهمتحرددونالذيناشحال

.أخرىخدماتعلىشأطحصول

فيتأثيرهاتحدثالإفريقيةالشعرتسريحاتبدأت

القرنسبعينياتفيالسودلدىالشعرتصفيفأجبأسا

فيالرئيسيةالمدنمنالعديدشوارعوأصبحتاعشرين،ا

يتركونالذينبأولئكممتلئةالشماليةوأمريكاباروأو

شاعتكما،منفوشةشعثاءطويلةضفائرينسابشعرهم

عرفتبعنايةمرتبةبضفائرتسريحاتنفسهالوقتفى

مختلفةأنساقاالشعرفيهايضفر،الذرةبصفوفإحداها

أنواعالإفريقيةأضسريحاتاهذهومن.اشأسفروةعبر

الشعر.فيأخرىزخارفأوالحرزحباتشيهاترص!

بالشعرالعناية

المستمرتمشيطهعلىوصحتهالشعرفةنضاأتعتمد

الطعامتناولوعلىبالشامبوغسلهعلىوكذلك،بالغمرشاة

الأولحماخمنيخئصهأغرشاةباالشعرفتمشيط.المتوازن

علىالرأسفروةتفرزهاالتىالطيعيةالزيوتويوزعوالعقد

مرةالغسليتطلبالجافوالشعرالشعر.جمئأجزاء

لغسلالحاجةتدعوقدبينماتقريبا،الأسبوعفيواحدة

يوميا.أ!دهياأ!شعرا

بشعرهماليوميةالعناية،بأنفسهمالساس،معظمايتولى

لدىإلاالشعرتزبنمحاليرتادونولا،أجيتاشى

تجعيداتتجعيدهأوتمليسهأوصبغهأوأغصهالحاحة

لأيتحتاجلاالتسريحاتمنأنماطوهناك.دائمة

بتركهأواليدويبالمجففالشعرتجفيفبا!شثناءتصفيف!

ذاته.تلقاءمنليجم!

الموسوعةفيملةذاتمقالات

التحميلمستحضراتالحلاق

الملاصلشعرا

الهبريةالمستعارلشعرا

للحيةا

الحركةاطجاذلية(بمأسحتشاين)ظريةالجاذبيةال!:.رعاف

الذاتي.القصور،الاتجاهيةالسرعة)الهسارث(بم

بمالجليد،البرد)الماخ(،أنتاركتيكا:انظر.قطلتساا

)حدول(بمالطقسالمحتزنة(،الشحسيةاطاقة)االنت!مسيةالطاقة

الطميعة(.!يالماء)دورةالماء

تاريحية(.)نبدةالدينيةالحريةانظر:.الديديالتسامح
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إدىادصدبةالمادةتحويليتمطريقهاعنعمليةالدشامي

عددوهناك.السائلةصورتهاعلىالمروردونمباشرةغاز

الجافوالثلجوالكافوروالزرنيخاليودمثلالموادمنقليل

علىويطلقأولآ.انصهارهابدونغازإلىتتحولأنيمكن

ما،التساميأمثلةومن.متساميةموادبأنهاالموادهذه

علىالمبتلةالملابستعلقعندماالباردةالمناطقفييحدث

درجةتكونالشتاء،فصلأيامأحدفيللغسيلحبل

فىالتىالمياهتتجمدحيثالتجمد،نقطةتحتفيهالحرارة

انصهار.دونماءبخارصورةفيتتبخرثم،الملابس

دونبخارإلىبالتسخينالصلبةاليودمادةوتتحول

البخارهذاتبريديتموعندما،السائلةصورتهاعلىالمرور

التحولوهذأ.صلبةبلوراتإلىأخرىمرةاليوديتحول

عمليةمنجزءأيضاهوالأصليةصورتهإلىالبخارمن

الصناعةمجالفيالتساميعمليةوتستخدمالتسامى.

بخارإلىمباشرةالصلبةالمادةتتحولفعندماالمواد،لتنقية

تبقىبينمافقط،النقيةالمادةهوبالفعليتبخرمافإن

تتمالعمليةهذهوباستخدام.القاعفيمترسبةالشوائب

الكبريت(أزهارعليه)يطلقالنقيالكبريتصناعة

النشادر.وكلوريدالجاويوالصمغ

الانصهار.نقطة:أيضاانظر

فيهامبشايرفيمحديةحكوميةمقاطعةظلىثست

اندوفروتعتبر،نسمة99).00سكانهاعدديبلغإنجلترا

فالىتستمقاطعةوتتضممن.للمقاطعةالإداريالمركز

تعستنهرويمر.ستوكبرجورومزيبلدتيمنكلاأيضا

المقاطعة،هذهغربتشوكتلالوترتفع.المقاطعةهذهعبر

.الشرقفيالمنحدرةبأراضيهاوتتميز

الهندسيةالصناعات:المقاطعةهذهفيالصناعاتوتشمل

تروكستونبلدةفيويوجد.الشايوتصنيعوالطاعةالخفيفة

فيالحربيالطرانمتحفويوجد.اسمياراتلسباقميدان

آنداوفر.للدةفيالحديديللعصرومتحفوالوبميدل

هامبشاير.:أيضاأن!

هـ،283-02)0سهلمحمدأبو،التستري

بنيونسبنعبداللهبنسهلمحمدأبوم(.815-698

.خوزستانبلادفىشيرازقربتسترفيولدالتستريرفيع

تفسيرفيأقوالله.عصرهفيالصوفيةأئمةأحدكان

كتابفيالبلديمحمدأبوبكرجمعهابعفالايات

فيتوفي.التستريبتفسيرالكتابهذأوعرفإليهونسبها

.البصرة

؟هـ،732-؟)أسعدبنمحمد،التستري

تستر،منأصله.منطقيوأصوليشافعيفقيهام(.332

طلبأرحل.خوزمستانبلادفىشميرازبقربمديخةوهي

كان.العرأقإلىثممصرإلىثمقزوينإلىبلدهمنللعلم

عنهالعلومأخذواالذينأشهرمن.العلومبدقائقعالماإماما

فىالتحصيلعقدحلمنها:مؤلفاتعدةله.الإسنوي

لابنالفقهأصولفىالمنتهىنحتصرشرحبمالفقهأصول

الأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىشرح،الحاجب

شرحبمالمنطقفيوالقواطعالمطالععلىشرحبمللبيضاوي

.بهمذان،توفيسينا.ابنكتابعلى

التىالهورموناتمجموعةمنواحدالتسثوسترون

هذهوتسمىالبشر،منالذكورلدىالجنسيالنموتثير

بشكلالخصيتانوتنتجهاالأندروجيناتالهورمونات

كما.الخصيةانظر:.الرجاللدىغدتانوهما،أساسي

الجنسينمنكللدىالكظريةوالغددالمبايضمنكلتنتج

منشطاتمنوغيرهاالتستوسترونمنقليلةكميات

.الذكورة

بوساطةالمراهقةسنفيالصبىخصيتاوتحق

منمتزايدةموادلإفرازالنخاميةالغدةتنتجههورمون

ويدخل.النومفترةأثناءوبخاصةالتستوسترون

الجسمفيمحددةأنسجةعلىويؤثرالدمإلىاضستوسترونأ

نموالتغيراتهذهوتتضمن.ملحوظةعضمويةتغيراتمسببا

،العضلاتونمواللإبط،وتحتوالعانةالوجهعلىالشعر

يساعدكما.التناسليةالأعضاءونمو،الصوتوخشونة

بلغفإذا.المنويةالمادةإنتاجعلىالخصيةالتستوسترون

كما.لديهالتستوسترونإنتاجيقلالشيخوخةسنالإنسان

تشكيلفيالبالغةالأنثىلدىالتستوسترونيساهم

الهورموناتوهي،المبايضتنتجهاالتيالأستروجينات

ايإناث.لدىالجنسىللنمواللازمة

منكثيرلدىالذكورسلوكعلىالتستوسترونويؤثر

الغزلانأنواعبعضتتزاوجالمثالسبيلفعلى.الحيوانات

هذهفيالغزالذكرخصيتاوتفرز،الخريففصلخلال

كثيراأنيلاحظولهذأ،المادةهذهمنكبيرةكميةالفترة

السبب.لهذاإناثهاتطاردالغزلانذكورمن

الابتنائيالأستيرويدتسمىالتيالدوائيةالمادةوتصنع

هذهالرياضيينبعضويستخدم.التستوسترونمادةمن

التحمل.علىوالقدرةالقوةتزيدأنهايعتقدونإذالمادة

تنجمالتيالأضرارأنيعتقدونالأطباءمنالعديدولكن

.للإنسانفائدتهامنأكثرالعقاقيرهذهمثلا!شخدامعن

الاستيرويد.:انظر

الفيل.:أيضاانظر

الغاز(.)امتكشافالغازأنظر:.الائعكاسثسجيل
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)أسرارالشمسيةالطاقةانو:.الشمسيالتسخين

(.الشمسيةالطاقة

.السرطانان!:.التسرطن

الشهرمنأخاسعاويوافق،اليهوديالحزنيومابثسعة

تدميربذكرىاليهوديحتفلاليومذلكفي.أباليهودي

وأ587سنة-يدعودكما-المقدسبيتفيالأولالمعبد

هذاأنكما.م07عامالثانيالمعبدوتدمير.م،ق586

وعلىاليهود.تاريخفيمزعومةمأساويةأحداثايحييأجوما

حزئيا،حداداأجهودايقيمآبتسعةقبلأسعاليعثلاثةمدار

يصوم.أخرىاحتفالأتأيةأوزفافحفلاتيعقدونولا

.اليومطوالمعظمهم

عشراضاس!عاأغررامننترةالمزدهرةالتسعيئيات

ازدهر.الأمريكيةاالمتحدةالولاياتتاريخمنالميلادي

إلأالفترةتلكخلاأ!الأمريكييرمنلكثيرالمعيشيالمستوى

وشهدت،أ!دولةامستوىعلىإحباطامثلتأنها

الأمريكيةالأسبانيةاالحربإلىإضافة،عماليةاضطرابات

المزدهرةمصطلإلتسعينياتأصبحأم(.)898عام

وحتىالشهير،الإحباطفترةحلالواسعبشكلمستخدما

فيالعالممستوىعلىالمشروعاتتدهورتعندما

مشواتذكرىالناسواستعاد،العشرينالقرنثلاثيسيات

التاسئالقرنتسعينياتفيالبطوليةوالأحداثالازدهار

عشر.

،الميلاديعشرأضاسعأالقرنمنالتسعينياتخلال

المتحدةأ!لاياتافيالعائلاتثمنمنيقربماكان

العائلاتعاشت.الدوأسةدخلأثمان!مبعةعلىيسيطر

لأثاثمنازلهموأتثواكبيرةمساكنأوأنيقةقصورفيالغنية

.الفيكتوريالطرازمنمزخرف

،المهارةتنقصهمعمالامعظمهمفكانالمدنفقراءأما

وأالإنجليزيةاللغةيتحدثونلاالذينالمهاجرينمنوأكثرهم

الأ!مبوع.فيساعة06يعملونكانوا،بصعوبةيتحدثونها

فترةخلالوظائفهمالمؤهل!!غيرالعمالمنالملايينفقد

حتىوا!شمرتأم398عامالبلادأصابتالتيالإبط

أغقراءاالمدنسكانمنالملايينعاشكما،م9187عام

أضهوية.واالإضاءةقليلةمزدحمةشققفي

التسعينياتخلاأ!سرتمبش!ولالصناعيالنموحدث

.الإحباطسنواتعداما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

نحوالعمالدفيإلىالصناعيةالشركاتنموقوةأدتوقد

منالعديدأضروقد.نقاباتلتأمميسمحاولاتهمزيادة

التاسعالقرنمنالتسعينياتفيالداميةالعماليةالخلافات

هذهمنالرغموعلى.النقابيةبالحركةالميلاديعشر

جيدةمكانةعلىالعمالنقاباتحصلتفقدأع!صسات،ا

العقد.نهايةفيالإزدهارسنواتخلال

الألمسبانيةالحربفىوالنصرالازدهاراستمراروحد

التامئالقرنمنالتسعينياتنهايةفيالأمريكيينالأمري!صيةا

القرنإلىيتطهلعونالأمريكيينمعظهمفأخذ.الميلاديعشر

المتزايدالنمومنبالارتياحالكثيرشعربينما.لتفاؤلالجديد

الدولية.الشؤونفيالدوأسةأخدحل

الشعخصعلىالدولبعضفيأيملقمصطحالسمكع

يقتاتعمللديهوليسآخر،إشىمكانمنينتقلأسديا

ضدقوانينالبلدانمنكثيرويسن.يأويهمسكنأو،منه

ليسالمتسكعإن،القائلاشأيإلىالقوانينوتستندأضسكعا

عبئايكونأنيمكنوبالتالي،نفسهلإعالةظاهرموردأسه

وأبالسجنالمتسكعأصشخصاويعاقب،المجتمععلى

القوانين،تطبيقبهاالمناطتالسل!إماتقومأجاوغا.أغرامةا

متسكعين.باعتبارهموالمجرمينأسشحاذين،اباعتقال

عدمبسببللنقد،بالتسكعالمتعلقةالقوان!تبعضوتتعرض

يمكنالتيالممارساتأنواعأو،التسكعلعماصرتحديدها

تسكعا.اعتبارها

كهربائي،رمهندأم(.439-851)6ليقولاتسلا،

بالتفكيردراستهإبانبدأ.الحثيالمحركمحترعبألهاشتهر

تسلااخترعوقد.المبدلعلىلايعتمدمحركبعم!!

بطاقةتزويدهاتمإذابحيث)ملفاته(وشائعهرتتمحركأ

طبقايدورمغنطيسيمجالذلكعننتج،متناوبتيار

الكهربائي.المحركانظر:سلفا.محددةلسرعة

الدوارالحقليالمحركاحتراعبراءةعلىتسلاحصل

يبحثونالمتناوبالتيارأنصماركانوقتفي،أم888عام

إلىهذااختراعهباعوقدأصشكل.الهذامحركعنفيه

المحركهذاتصميمشركتهتولتالذيومشنجهاوسجورج

تجاريا.كهربائيامحركاليصبح

ذاتالأجهزةمجالفىملحوظةإسهاماتتسلاقدم

باسميعرفمافاخترع.العاليينوالتوتر)الفلطية(الجهد

اخترعكما،ضوئيقوسنظاموهوتسلا،()ملف!وشيعة

اللاسلكي.للإرسالونظاماالترددعاليةللتياراتمولدا

التيكرواتيافيمميميلجانفيتسلاالمهندسوأ!د

وتلقى.النمساويةالإمبراطوريةمنجزءابعدشيماأصبحت

ثمجرازببلدةللهندسةكليةفيالهندسةفيأغنيةادراسته

الولاياتإلىومنهافرنساإلىتسلاوانتقل.براغجامعةفي

العلميالبحثإلىاتجهثم.أم884عامالأمريكيةالمتحدة

.أم009عامالخاصمختبرهفيالمستقل



فئةالبلادفيهتديرالحكمأشكا!منشكلأيالثسلط

فيضئيلبقسطالسكانبقيةويسهم،الناسمنقليلة

وأالانتخاباتبحظرالتسلطةالدولتقوموقدالقرار،صنع

الخاصة.أهدافهالتلائمبهاالتلاعبأو،بشدةتقييدها

تمثلالتيالتشريعيةالهيئاتسلطاتمنتحدأنويمكن

الحريةوتقيد،الشيوخومجلصرالبرلمانمثل،الشعب

مثلالحكوماتمننماذجفىالتسلطويتمثل.الفردية

والدكتاتورية.الاستبداديةالحكومات

ففيوأساليبها.التسلطيةالحكوماتأهدأفتختلف

وفقاالمجتمعتغييرالقادةيحاولمثلاالدكتاتوريةالدولة

المستبدةالدولةفيالحاكميكونوقد.المبادئمنلمجموعة

والسلطة.الشخصيةالثروةعلىبالحصولفقطمهتما

بصورةالسلطةباستخدامالتسلطيةالدولبعضوتقوم

بذلك.يقوملاقدالاخربعضهاولكن،وظالمةقاسية

الأحيانبعضفيالديمقراطيةالدولتتبعوقد

الحالاتمنذلكغيرأو،الحربخلالالتسلطجةالألمساليب

الطارئة.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الدكتاتوريةالامشبداد

الطغيادالالمسثاريالحكم

الفاثميةالمطقالحكم

وأ،الجبالقممتسدقعدىتقومرياضةالجبالثسلو

الجبلية.المناطقفيالتجول

عددانجذابمنها،عدةلأسبابالجبالالناسيتسلق

المنحدراتمختلفصعودفىالمتمثلالتحدىإلىكبير

الاخربعضهموشسلقوالخاطر.بالصعوبةتتصفالتي

الطبيعة.وجمالالخلويةالحياةفيحباالجبال

وألاعتمادبالمغامراتالفردإحساسالجبالتسلقيشبع

فيبالمشاركة،الناسمنالكثيرويستمتع،النفسعلى

الآخرين.الجبالمتسلقيمعوالخبرةالصحبة

بدراسةيقومأنالمبتدئالجبالمتسلقعلىويجب

.الجباللتسلقالختلفةالتقنيةالأساليبتصفالتيالكتب

الرياضةهذهتعلمخلالهامنيمكنوسيلةأفضلولكن

يتصفونالناسبعضأنكما.الممارسةطريقعنتكون

متسلقينيصبحونلاولكنهمالطيعية،التسلقبمهارات

،الجبالتسلقعلىشاقةتدريباتيتلقواأنبعدإلا،مهرة

مواسم.عدةتستمرأنيجبوالتى

يتصفونالذين،الجبالمتسلقيبعضيتخصص

استخدامإلىالحاجةدونالمنفرد،التسلقفىالعاليةبالموهبة

بهاتقوم،الجادةالتسلقمهاممعظمأنإلا،خاصةمعدات

ثلاثةأوشخصينمنتتكونالمتسلقينمنمجموعات

392الجبالتسلق

،الكبيرةالمهامفىالتسلقفرقأفرادعددأنإلا.أشخاص

علىالجبالمتسلقوويؤكدبكثير.ذلكمنأكبريكون

صعوبةزيادةطريقعنالخبرةواكتسابالتدريبأهمية

الجبالمتسلقيحياةأنذلكفيوالسبب.بالتدريجالتسلق

مناطقبعضمواجهتهمعند،الأحيانمنكثيرفيشوقف

على،متوقعةغيرمشاكلمواجهةعندأو،الوعرةالتسلق

الفريق.أعضاءباقيومهارةخبرة

عنمهمتهمالجبالتسلقتعلمفيالراغبينمعظميبدأ

لهميوفرمحلىنادأوتسلقمجموعةإلىالانضمامطريق

فيبكثرةالأنديةهذهوتوجد،منتظمةتسلقدورات

وجهوعلى،التسلقإمكاناتفيهاتتوافرالتيالمناطق

يكونماوعادة.الشماليةأمريكاوفيأوروبافيالخصوص

بمختلفالوطنيةالتسلقوأنديةالانديةهذهبينارتباطهناك

الحضريةالمناطقبعضفيالتسلقأنديةتوجدكما.البلدان

مصممةجدرانبناءفيهايتممتخصمصة،رياضيةمراكزفي

تسلقممارسةبدأتوقد.المتسلقينتدريبتناسببكيفية

أوروبا،فيالترويحيةالرياضةأشكالأحدبصفتها،الجبال

مجموعةألسستوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنحوالي

.ام875عاملندنفىالألبناديالجبالمتسلقيمن

بطريقةالتسلقرياضةممارسةتشجيعمنهالهدفوكان

منتظمة.

رأسيا.الحبلمدطريقعنثلجيةقمةفوقمنيهمطجبالمتسلق
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القرنوأوائلالتاسئكلشرالقرنتسعينياتأواخرفي

التيالجبالقممتسلهتيحاولونالجبالمتسلقوبدأالعشرين

كجبال،الأخرىالقاراتبعضفيقبلمنتسلقهايتملم

حدثتوقدالهملايا.جبالواخيراالروكيوجبالالانديز

أحاماذلكففي.أم!53عامالتاريخفيتسلقعمليةأشهر

تورجايكنريجوالنيبالى،هيلاريإدموندالنيوزيلندينجح

فىالجبالقممأعلى،إيفرستجبلقمةإلىالوصولفي

العالم.

لتسلقأساسيةأنواخثلاثةهناك.الجبمالتسلقأنواع

والجليد،أضلوجاتسلة!2الصخور،تسلقأ:هيالجبال

مهماتهالأنواعهدهمننوعولكل.الختلطالتسلق3

الخاصة.وتقنياته

المنحدراتعلىالصعوديشملالصخور.تسلق

ب!!أ!همخوراتسلهتيشيعو.والجبالللهضابالصخرية

لاانتي،القريبةالهضابلسلقعلىيتدربونالذينالمبتدئين

يتعلماأنويجب.أصعولةامنبالغاقدراتسلقهايشكل

بماأاللأسا!مية،أالصحئاطمعداتالالمشخدامالجبالمتسلقو

الجبليةالرزةمثلالخاصةالأدواتوبعضالحبالذلكفي

مشبكهوالحب!ومشبك.الحبلودليلالحبلومشبك

وأبحبلالمتسلقشبطيستحدمخاصةمسبيكةمنمصهنوع

فيإدخالهايتمصامولةالحبلودليل،جبليةبرزةالحبلربط

متسلقيمنكثيرويستخدم.الحبالفيوتثبيتهاالشقوق

الجبلية.الرزةمنبدد!الدليلالجبال

الثلوجعلىالشتاءفيالتسلقيتموالجليد.الثلوجتسلق

لالثلجالمكسوةالمنحدراتأوالثلجيةالأخاديدفيأو

كيفيةا!بتدئونالمتسلقونيتعلمأنويجبوالج!يد.

حتي،الأحذيةنعالكأتثبتالتيالتسلقمساميراستحدام

كما.الثلإلصلباوالجليدفيالحذاءتثبيتعلىتساعد

تمع"-.-كاى*!ي!!*9!

صسس-ء!،-حمدء-

؟ع!لمنيج!ءئش

--?*

يعبرادوهماالتتميتطريقةلا!متحداميقومانالجبالمتسلقيمناثنان

ر!.اطعاأواالرراتلاستحدامالانحدإرشديدحمل!جا!كا

بلطاتامشخدامكيفيةعلىالتدربأيضاعليهميحب

فيالرزةمهمةتؤديالتيالثلجقلاووظومساميرمطارقو

التيالتغيراتعلىالمتسلقيتعرفأنيجبكماالجليد،

.الظروفمختلففيالثبوالجليدعلىتمرأ

تسلقعناصرمنكلبينيجمع.المختلطالتسلق

متسلقيتدربأنويجبوالجليد،الثلوجوتسلقأ!سخور،ا

،الوعرةالصخريةالمناطقمنكلمواجهةعلىالجبال

ونتيجة.الخطرةوالمنحدراتوالجليدالثلوجإلىالإضافةبا

منقدرأعلىتوافرتحطلبالختلطالتسلقفإنأرزأك

.الحبرة

للرجالوالإثارةالمتعةالتسلقيوفر.السلامةإجراءات

والسلامةالاستمتاععنصريتوافرالمم!شومنأحساء.شا

الصحيحالحكمهيالسلامةعناصروأهمالجيد.أضدريصبا

يحرصأنيجبطذلكإليوبالإضافة،والمهارةالحبرةو

والمحافظة،البدنيةأجاقتهمربمستوىعلىالحبالمتسلقو

التسلقمتطلباتلمواجهةبممستمرةبصورةمستواهاعلى

وأللمخاطريتعرضربماالمتسلقينأفض!نلأنظرا،أصشاقا

أ!دوث،نادرةلابورلق!ا!ثأنإلا.مصرعهيلقى

وافرقسطعلىيحصلوألمالذينالمتسلق!!تصيبوعادة

.والخبرةالتدريبمر

مجموعة،وسطفيأورفيقمعالتسلقيتمأنيحب

بممارسةيجازفأنيمكنالذىهوالمتسلقينأفضلأنإذ

بعدإلاذلك،علىيقدمألايجبأنهإلا.بمفردهالتسلق

سيسلكه.الذىبالطريقالمتمرسينالمتسلقينبعضإعلام

بأخطاردرايةعلىيكونواأنأ!تسلقيناعلىيجبر

يكونواأنيجبكماء.اسميوالطقمىالجبليةالانهيارات

بالجوالخاصةالصحيحةالمهماتبامشخدامتامإلمامعلى

نصبإجراءاتيعرفواوأن،النائيةوالمناطقالبارد

بنفاذالمتسلقونيتحلىأنذلكمنوالأهم.المعسكرات

صعبةالظروفتصبحعندمايعودونبحيثالبصيرة

للغاية.

إجراءاتعلىجيداالمتسلقونيتمرسأنويجب

عنللتوقفخاصةطريقةوهولثباتاوخاصة،السلامة

هبوطهأوصعودهأثناءالمتسلقانزلاقحالةفيالسقوط

يرخيبينماالبدايةفيالقائديمضيحيث.المنحدراتأحد

يربط،التقدمأثناءفي.ثابتموقعمنالحب!!رفاقهأورفيقه

فيأوناتئةصخرةفيسواء،ثابتةنقاطشىالحبلىالقائد

هذهوتوفر.الصخرةفىمثبتةجبليةرزةأوحبالدليل

إلىالوصولمنالقائديتمكنأنإلىالسلامةالوسيلة

المتسلقين.باقيتثبيتويمكنهالصخريالإفريز

،هيلاري،جبل،إيفرست،جبال،الألب:أيضاانظر

إدموند.لسيرا



المتهمينالأشخاصتسديمأمرالفارالمتهمتسللم

نصتمعاهدةعلىاعتماداأخرىإلىدولةمنبجرائم

ذلك.على

جرائميرتكبونالذينالناسكانالماضيفي

وفيآخر.بلدإلىبالفرارالعقابمنالهروبيستطيعون

منأناسا-غالبا-تطردالحكوماتبعضفإن،الحقيقة

أواخرفىولكن.الخطرةالجرائمعلىلهمعقاباالبلاد

بينهافيماترتبالأمبدأت،الميلاديعشرالثامنالقرن

نأعلىتنصالمعاهداتهذهومثل.المجرمينردمعاهدات

المتهمينالأشخاصتعيدأنيجبالختصةالسلطات

الجرائمارتكبواقدأنهميدعىالتيالبلادإلىمعينةبجرائم

التيالبلادتطالبعندمايحدثالإجراءوهذافيها.

لاالناسأنالمعتادومن.بعودتهمالجريمةفيهاحدثت

سياسية.جرائمأجلمنبلادهممنإخراجهميمكن

الجريمةكانتإذامابنفسهاتقررالطاردةالبلادولكن

عليه.المدعىيقولهماتوافقلاوقدلا.أوسياسية

يقعالهادئالمحيطمنجزءتسمانبحريحر.،تسمان

مساحتهوتغطيونيوزيلنداأسترالياشرقيجنوبمابين

طريقهعنتنظمبحريكبلوهناك2.كم0.032و...

الملاحصلووقد.ونيوزيلنداأستراليابينالاتصالات

منتصففيالبحرهذاإلىتاسمانيانزونأبلالهولندي

.الميلاديعشرالسالغالقرن

بميانزونآبل،سمانتا،سترالياأانو:.تسمائيا

أستراليا.فىالمستوطنون

قبلتسمانيالكانهمالأصليونالسممائيون

عشرالتالممعالقرنفيعليهاواستحواذهمالأوروبيينمجيء

يعيشون،نسمةء)008نحوالانعددهمويبلغ.الميلادي

منأخرىوأجزاءهوبارتمنطقةفيمجموعاتفي

وبارتباطهم،التقليديةوثقافتهمبتراثهميتعلقونتسمانيا.

حياتهممقدماتمنمهماجزءايعتبرونهاالتيبالأرض

والروحية.العاطفية

تلكتناسببسيطةعيشةوعاشوابيئتهممعتفاعلوا

حيواناتجلودمنومصنوعبسيطفملبسهم،البيئة

والفحمبالشحمأجسامهميغطونأنهمكماالكنغرو،

كالوشم،مميزةبعلاماتوتزينواللبرد،اتقاءوالطين

وأذرعهمأكتافهمعلىيرسمونهامستديرةوأشكال

المجموعاتالعلاماتهذهوتميز،وبطونهموصدورهم

أيضافهيمساكنهمأما.البعضبعضهاعنوالقبائل

وفروعوالحشائشالأشجارلحاءمنمصنوعةإما،بسيطة

592التسمم

بعضهمأنحينوفي.والحشائشالحجارةمنأوالأشجار،

حيظالبحريبالصيدالاخرالبعضيعمل،بالزراعةيعمل

.الغرضلذلكالزوارقيستعملون

تتكونحيث،عدةمجموعاتمنمجتمعهميتكون

والأقرباءوالأطفالوالزوجةالزوجمنالأولىالمجموعة

بينما،واحدةناروحولواحد،كوخفيويعيشون،الآخرين

الأرضتتملك،عائلاتعدةمنالثانيةالمجموعةتتكون

الصيدبأمورودرايةمعرفةذومسنرجلويتزعمهاوتزرعها،

منعددهاويتراوح،القبيلةفهيالثالثةالمجموعةأما.والحرب

وتتحدثأرضها،فيقبيلةكلوتعيش.شخص0-2007

هذهبطونوتتجول.واحدةتقاليدولها،واحدةلهجة

للغذاء.سعياجيرانهاأراضيفيالقبائل

فىيعتقدونفهم،الدينيةمعتقداتهميخصفيماأما

والأشجار،والأنهار،والنار،بالخلة!علاقةلهاوأن،الأرواح

يحرقونفهم،بالموتىالخاصةعاداتهمولهما،والأموات

الأشمجارداخلأو،سطحيةقبورفييدفنونهمأو،موتاهم

الأشجار.لحاءمنتابوتفىوضعهمبعد

تشيرالدلائلأنإذ،القدمفيضاربفإنهتاريخهمأما

قبللأمشرالياالشرقيةالجنوبيةالأطراففيوجدواأنهمإلى

تسمانيافىأراضيهمفىعاشواوأنهم،سنة.00023نحو

أمشرالياعنباسمضيقعزلهم،حولهمعماتمامامعزولين

أوروبامعرفةبدأتوقد،الزمنمنطويلةلفترةسكانهاوعن

الرحالةبعضطريقعنالميلاديالسائكلشرالقرنفىبهم

غزاماسرعانولكن،والفرنسيينالهولنديينوالمكتشفين

فيأعدادهمفبدأتواحتلوها،تلكأراضيهمالأوروبيون

إلىتهجيرهمحاولوأعندمامعظمهمماتوقد.التناقص

.الميلاديعشرالتالممعالقرننهايةعندأخرىأماكن

وتزوجوا،الأوروبيونالبحرفرسصائدوبهماختلط

فاختلطتالبحر،فرسصيدفيمساعدتهمفيأملامنهم

ملامحهابعضمنهاواختفت،الأوروبيةبالحياةحياتهم

أهملتهمتسمانياحكومةفإنذلكإلىوبالإضافة،الأصيلة

بالمطالبةللقياماليومدعاهمالذيالأمرتاما،إهمالآ

وبهويتهم.بحقوقهملالاعتراف

وألعمامةمادةبوساطةالجسمابهايتسممحالةالتسمم

امتصاصويجري.أخرىعقاقيرأيةأوكحوليةأومخدرة

الجسم.جميعإلىانتقالهاثيومنالدمفيالمادةهذه

فالتسممات.المادةطبيعةعلىالتسممتأثيراتوتعتمد

تسببأنالممكنمنالخوةوالعقاقيرالذيفانعنالمسببة

السباتوأحيانا،المعدةوآلاموالقيءوالدوارالصداع

الكحولأوالخدراتعنالمتسببول!تسمم.الجسموانهيار

اضطرابمثل،المركزيالعصمبيالجهازعلىقويةتأثيرات
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الحادةالحالاتأدتوربما.القريبةالذاكرةوفقدانالكلام

العواملأنإلىالأبحاثوتشير.الموتإلىالتسمممن

بالعقاقير.التسمماعنالناتجةالآثارطبيعةفيتؤثرالوراثية

المؤذيةالموادبعضبسببالتسمميحدثأدويمكن

الجصمافضلاتتطئرحلاوالتينفسهالجسعمينتجهاالتي

البراز،أوالبولخلالمنكافبشكلالخارجإلىالصلبة

تجمععنتنتجالذاتيالأمعاءتسممحالةمثلفحالة

الذيالجسديالاضطرابأنكما.الدمفيالمعويةالسموم

يحاوللذاحطرا،يكونأنالممكنمنأخسممايسبب

بسرعة.علاجهالأطباء

انحدرات.إدمان،الكحوليةأيضا:انظر

انرصاصزيادةعنينجطمرضيالرصاصالتسمم

تحوياكتيالأحسامابتلاععنينشأوقد.الجسمفي

وشد.الرصاصدحادأوغباراستمشاتعنأوارصاص،

الجلد.طرية!عراشصاصأشكالبعضامتصاصيتم

الذلنالأطفالمنكثيرابالرصاصالتسممايصيب

نسبةعلىيحتويالذيالجافالدهانمنقطعايأكلون

منالعديدفيالدهانهذامثلويوجد.الرصاصمنعالية

أ!ذيناالكبارصاصأباالتسممويصيب.القديمةالبيوت

أ!شاعاتواأجطارياتاوصناعةالمعادنصهرفىيعملون

الصناعاتهذهمث!.الرصماصتستخدمأخياالأخرىا

التيوغازاتهاشصاصبغبارالبيئةتلوثتسببأنيمكن

منقريماالمقيم!!الخاسلتسممسعبباتكونأنيمكن

أمخازاتاوهولاشصاصرللتلوثآخرمصدروثمة.المصالع

أ-بالرصاص!.المعاأ!قوداتستعم!!التيالعرباتمنالمنصلقةا

يسببوقدالحمراء،الدمكرياتإنتاجالرصاصيعوق

وتشمل.الأخرىالجسدوأعضاءوالكبدالدماغفيتلفا

،الصداعوحالات،الدمفقربالرصاصالتسممأعراض

ألممنالمصالينمنالعديديعانيكما.والضعف!والتهيج

تسمىالتيالأعراضمنوعددوالإمساكوالقيءالبطن

تعتريقدالحادةالحالاتوفي.الرصاصيا!لغصأحيانا

هذهتكونوقد.والشللالتشنجمننوباتالمصابين

قاتلة.الحال!ت

وجدالميلاديالعشرينالقرنسبعينياتأواحرفي

حتىالأذىباأ!هف!ايصابأنالمم!شمنأنهالباحثون

مدةعبرالرصاصمنقليلةلكمياتجسدهبامتصاص

يؤديلاالامتصاصهذامث!!أنمنالرغموعلى.طويلة

بتلف!الطف!طدماغيصيبقدأنهإد!،جسديمرضإلى

التعلم.فيصعوباتعنهينتج

طريقع!باشصاصالتسمماكتشافالأطباح!ويستطيع

بالأشعةصعوروأخذدمهأوالشخصبولمنعيناتاختبار

،مبكرةمرحلةفيالمرضا!ضشافتمفإذا.للعظامالسينية

ويوصي.دائمضررحدوثدونالحيلولةإلىيؤديذلكفإد

تتراوحالذينالأطفالبفحصالدولبعضفيالأطباءا

عامكلالأقلعلىمرةسنواتوالمستالسنةبينأعمارهم

الرصاصي.لالتسممإصابتهمعدمعلىالإطمئنان

تساعدالتيبالأدويةبالرصاصالتسمماالأطباءاأ!جيعا

وقد.البولطريقعناشصاصمنالتخلصرعلىالجسم

التسمممنالوقايةالممكنومنأشهر.عدةالعلاجيستمر

البيئة.فيالرصاصكميةتخفيضطريقعنلاشصاص

فيالرصاصنسبةعلىقيودبفرضالحكوماتبعضتقوم

الامعتخداماتوتنظم،الأحرىاالمنتجاتبعضوأ!دهانا

ضوابطأيضاالح!ضماتهذهوتضع.للرصاصأصناعيةا

الهواء.فيإطلاقهايمكنالتيالرصاصركميةتحددقياسية

بخفضتقومالدولمنأحديداأنذأ!كإضأضف

وتشجع()البنزينالسياراتوقودفيانرصاصمستويات

.اشرصاصمنالخاليالبنزيناستحدام

تسممندنوعمصطبقديمالبتوميديالئسمم

علىتحتويمركباتهيأصوميناتاأووالبتومينات.أطعاما

.للبروتيناتالبكتيريالتحللنتيجةوتتكوناخنيتروجين

الفاسد،الطعامفيموجودةالتوميناتأنمنالرغماوعلى

تماما.تحييدهاعلىقادرالإنسانعندالهضميالجهارفإد

التيهى-البكتيرياتنتجهاالتيالذيفاناتأو-أجه!ضيرياوا

ضمنالآنالبتوميناتوتصنف.أ!بتومينياأضسممااتسب!

.الطعامتسمملاتسببأضياأس!صميائياتامنمحموعة

الأخيرةالأشهرفىالنساءيصيبمرضنالحملتسمم

مقدمةأيضاويسمى.مباشرةالوضعبعدأوالحملمن

وأالجنينموتأوالأمموتالمرضهذاويسبب.الارتعاج

المرضهذاويصيب.علميسببلهيعرفولامعا،موتهما

منالأخيرةالأشهرفيويحدث.الحملحالاتمن5%

،الدمضغطارتفاعالمرضهذاأعراضوتشمل.الحمل

فىويؤدي،الجسموتورم،البولفيالبروتيننسبةوارتفاع

المريضةحياةيهددالذيبالارتعاجالإصابةإلىالامرنهاية

عادةالارتعاجويمسبقمبكر.وقتشيعلاجهيتمل!إذا

شديدوارتفاعالكبدفوقشديدأ3وأأ!همداعامتلىأعراص!

سابقدونبالتشنجالمريضةتصابوربما.أصدمأضعطفي

الفشلمثلأخرىمضاعفاتمنالمريضةتعانىوربماإنذار.

مايحدثوغالبا.الدماغونزيفالكبدومرضالكلوي

الأقطارفيالحملأثناءالدمتسمممرضعنالنابخالموت

الأقطارفيالمرضلهذاالمبكرالتشخيصويمنع.النامية

المزمنة.الحالاتوقوعالصناعية
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الأمدمتدفقبمنعالجنينعلىالحملتسمممرضويؤثر

نمولذلكنتيجةويتوقف.الجنينتغذيالتيالمشيمةإلى

وفاته.إلىيؤديمماالجنين

إلىالمريضةنقلالحملتسمممرضعلاجيشمل

تمنعأدويةوإعطاءهادمهاضغطفىوالتحكمالمستشفى

بإجراءالحملإنهاءإلىالأطباءيعمدكما.التشنجحدوث

تعجلأدويةإعطائهاأو،الجنينلإخراججراحيةعملية

الصحيةحالتهاالمريضةتستعيدالحملإنهاءوبعد.الولادة

.ملحوظبشكل

تسممأو،معديةبكتيريامنينتجمرضالدمثسمم

يفرزالحالاتبعضوفي.الدممجرىفىبكتيري

وفي.الجسمداخلالحيةالكائناتالخراجأوالالتهاب

بالإبرالدممجرىالحيةالكائناتتدخل،أخرىحالات

تسممويحدث.المعقمةغيرالأخرىالأجهزةأوالملوثة

وبذلك،البشرةفيحادةالةتحدثهلجرحنتيجةأيضاالدم

الطىوالتعبير.الدممجرىإلىالجراثيمتدخلأنيمكن

الدمويالإنتانهوالمرضهذاعلىيطلقالذي

)اللإنتانمية(.

والحمى،،القشعريرةالدمتسممأعراضوتشمل

،كثيرةحالاتوفي.والطمإلجلدي،والضعف،والوجع

المريفبعديعانيوربما.الدمتجلطعدمفيالمرضيتسبب

.الوفاةإلىيؤديأنيمكنالذيالحادالنزيفمنذلك

المرضىمعظملكن،للغايةخطرالدموتسمم

الطبيبويشخص.الصحيحبالعلاجعافيتهميستردون

كانإنويحدد،الإصابةفيتسببتالتيالجرقيمةأولآ

المصمابةالمنطقةوتعالج.عنهينتجميكروبمصدرهناك

الدمتسممأما.بالجراحةتستاصلأوالحيويةبالمضادات

فيالحيويةالمفحاداتمنكبيرةجرعاتبحقنفيعالجذاته

.الدممجرى

وأببكتيرياملوثطعامأكلعنينتجالغذافيالثسمم

ذاتها.حدفيسامةموادتناولعنينتجأوكيميائيةمواد

الحالاتأغلبفيلكنهاكبيرا،تفاوتاالأعراضوتتفاوت

تؤديوقد.والإسهالوالتشنجاتوالقيءالغثيانتشمل

.الموتإلىوحتىالعضلاتشللإلىالتسممأنواعبعض

.البكتيريالتلوثمنالتسممحالاتمعظمتنتج

ماغالباالتلوثأنغيرتقريبا،غذاءأيالبكتيرياوتهاجم

المحفوظةوالأغذيةالبحريةوالأغذيةاللحوح!فييحدث

ويمكنوالكسترد.القشدةخاصةالالبانومنتجاتبالمنزل

فيالصحيةبالولممائلبالالتزامالبكتيريالتلوثمنالوقاية

الأغذية.وتخزينتحضير

أغلبفياسحببهوالعنقوديةبالبكتيرياوالتلوث

البكتيريافهذهالعنقوديات.انظر:الغذاء.تسممحالات

إلىيؤديمماالملوثالغذاءفي)سموما(ديفاناتتفرز

التلوثمنالغذاءتسمممنشايعآخر،نوعوينتج.المرض

بعدمرضاالكائناتهذهوتسببالسالمونيلا.ببكتيريا

تسميؤثرالسالمونيلا.انظر:.الهضميةالقناةفيتكاثرها

المعدةعلىوالسالمونيلاالعنقوديةالبكتيرياعنالنابخالغذاء

البت!وليةأما.بسرعةيشفونبهالمصابينأكثرلكنوالأمعاء

بل،خطورةأشدوهوالبكتيريالغذاءتسمممننوعفهي

تتكونالتيالذيفاناتهوفيهوالسبب.الغالبفيمميت

.العضلاتبشللويتميز،خاطئةبطريقةالمعلبةالأغذيةفي

البتيولية.انظر:

الرصاصمثلكيميائيةبموادالملوثةالأغذيةوتسبب

وقدالغذاء.تسمممنخطرةأشكالأوالزرنيخوالزئبق

العضويةوالكيميائيات،الحشريةبالمبيداتالتلوثيؤدي

أيضا.الأغذيةتسممإلىالأخرى

السمكأنواعوبعضالفطر،منمعينةأصنافوثمة

نأويمكنذاتها.فيالسامةالأغذيةمنيعرفماأكثرهيم

إلىحتىأوخطر،تسممإلىالأغذيةهذهأكليؤدي

مميت.تسمم

الفطراليئي،التلوث،الأغذيةحفظأيضا:انظر

.السام

وتسمينها(؟الألقار)تربيةالأبقارانظر:الأقيرتسمين

اللأبقار(.مرارعفي)الحياةالمواشىتربية

وهمادبانتودغاتإحدىالتسوانا.لغةالتسوائا،

بتسوانا،فيهابماإفريقيالجنوبالغربيةالأجزاءسكان

الرئيسيةالمجموعاتوتشملالبانتو.انظر:وبابوتاتسوانا.

وهيريوتشى،ورولونجكاجاتلا،التسوانا:تتحدثالتي

ثقافةثقافتهمتشبهالذينالمزارعونعاشوقدوكوينا.

.الميلاديالخامسالقرنمنذالمنطقةهذهفيتسواناشعوب

إلىويتواترزراندمنطمقةفىالتسواناممالكتاريخويرجع

مجموعةاستقرتحيثالميلاديعشرالثالثالقرن

منذبالتسواناالصلةذاتالكجالاجاديأوالكالاجاري

تسوانا.اليوميسمىفيماطويلزمن

مدنهمبحجمالتقليديةالتسوأنامجتمعاتتتميز

الحجريةالجدرانذاتمدنهميقطن،مواشيهموقطعان

شخص.000،01إلىمايصل

قبائلاجتاحتالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوفي

أصبحواثممزيليكازيحاكمهمبقيادةالتسواناالإندبيلى

البوير.ان!:.ذلكبعدالبويرحكمتحت



كةمعر،تسوشيما892

كا!ارسهر)ألبحريةا:ن!ا0كةمعر،تسوشيما

.(اصحريةا

بمالتنويعىالمتجر،المستهلكحماية:انظر.لتسوقا

لتسويق.امركز

شعبهاأغل!جعيمت!إفريقيا.جنوبفيقبيلةتسوفي

وحدودلو!مياسانتلومصببينالبلادشرقيشممال

اللهجاتمن!ميرلعددالقبيلةهذهتتحدث.موزمبيق

وشارجون.ثونجاتونجا،منها!تيرةأسماءتحتوعرفت

الم!ضشفقابلهماعندماتجاراالقبيلةهذهأفرادوكان

.م8941عامحاماديفاسكوالبرتغالي

تزركماأطغداءالرئيسيالمصدرالأسماكاصيديعد

الأغناماوترلي،الس!-هـيةالذرةمثلالمحاصيلتسونجاقبيلة

أتحبائلاإحدىزعيمشوشانج!تا!متطاع.والدواجن

منأحمتبهـينياتاأوائ!!فيهريمتهم)نجيوني(بلغةالمتحدثة

عاداتهمتأترعنهلتجمماالميلاديعشرالتاسعالقرن

قبيلةرجالصانز.الترانسفالإلىبعضهموهرب.وأختهم

إفريقياحنو!منالمهاجريرأعمالاأوائ!ضمرتسونجا

وقد.الخصوصوحهعلىالألماسحقوأطفيعملواوالذين

منالبويرقباكلدنعأم598عاممنطقتهمانيابريمإضمت

الميناء.إلىمدخلعلىالحصول

والمشترينالبائع!تالسبب!!تبادلعمليةافي!

أ!ملاء.اإلىاطشج!تمنالبضابوالحدماتخلاأ!اتتحرك

أجيرارايلإعلالاتاسمثلا؟التسويهتأنشطةمنالعديدويوجد

الأحرىاأضسويواألشصةتشتم!و.التسويقعمليةمنجزء

ويعتبر.والمنازلللمحلاتوالتوريدالبنوكمنالتمويلعلى

تكاليفنصم!إنحيث،للصناعةمهماأمراالتسويق

أضسوية!.اعمليةمنتردوالخدماتالبضائع

!تمنالاختياريمحنهمالدولأغلبفيوالعملاء

5شإنهذلكوعلى،والخدماتالمنتجاتمنكبيرةتشكيلة

حتى4فعابرنامبسويقالشركةلدىيكونأنيجب

وأمشروعأيويمارسالعملاء.وخدماتهامنتجاتهاتحذب

هي:التسويقمحالفيأنشطهةخمسةداجحتجاريعم!!

التوزيع.3-.المنتجاتتطوير-2.التسوية!بحوثأ

اشترويج.5.التسعير4

المنتجمنالمحتملينللمستفيديردراسة.التسويقبحوث

وهيبمالسوقيسمونالمم!ضونالعملاءوهؤلاء.الىمةأو

وتوزيعها،بيعهاوطريقةالمنافسةالمنتجاتببحثتقومأيضا

فعلى،الأ!عواقع!المعلوماتمصادرمنالعديدوهناك

السكانكثافةعنالحكوميةالإحصائياتالمثال!مبيل

لها.الشرائيةوالقوىالأسواقحجمإلىتشيروالدحل

البضابالختلفةتحديدعلىيشتمل.المنتجاتتطوير

ويقومنفسها.المنتجاتتطويروكذلكعرضها،يحباكتي

العامةبطلبمستمرةبصفةبالوفاءالمصمانعأصحاب

منها،الموجودوتغيير،جديدةمنتجاتإضافةبوساطة

عنها.أخرىوإبعاد

إلىالمختجمنوالخدماتأصبضائعاكةحرهو.التوزبغ

نظاموضعالمصانعأصحابعلىويجب.المعئتهلك

إلىالمصنعمنثابتبشكلتتحركالمنتجات.-

قناةأواقسمويققنماةالنظامهذاويسمىأسمتهلك،ا

التوزيع.

وهي،التوزيععمليةفيتشتركالشركاتمنوالعديد

منكبيرةكمياتببيعيقومونالذينالجملةبائعيتشم!!

ببئبدورهيمالتجزئةبائعوويقوم.التجزئةوبائعيأجصائع،ا

التجارويقوم،المستهلكينإلىألمنتجاتامنقليلةأعداد

المصانعأصحابمنأسضائعابشراءالمستقلةأعيئاتأو

قليلة.ب!صمياتالتجزئةلتجاريبيعونهال!!بيرةل!صميات

والنقلالتمويلبخدماتلالإمدادا،خرى1أطشمآتاوتقوم

أضحزين.وا

معظمفإنما،سلعةمععرتحديديتماحينماالتسير.

وهيبمالوحدةإنتاجبتكاليف!يبدأونالمصانعأصحاب

نسبةيضيفونثمأصمملعة،امنواحدةصئوحدةت!صاليف

كلوتقوم،لأنفسهمأرباحعلىللحصوأ!أجفأض!صااص

منلتتمكنالمنتجتكاليفبتغطيةيقوممبلغلإضافةمشحأة

رفعمرحلةك!!فيالمضافالمبلغويحسمى،أرباحتحاقية!

يساويسلعةلأيالنهائيأجيعاسعري!صنوبذا!كأحسعر،ا

عنالناجمةالمبالغإجماليإلىبالإضافةالإنتاجأجفل!!ا

الربح.السعربم:انف!إأ!سعر.ار

التيالأموالمنكبيراجزءاأنالناسلعف!يعتقد

معظمولكن،ضائعةأموالهيالتسويقعلىتصرف

في-هيالتسويقعمليةبأنيؤمنونالاقتصادرجال

بحوثتساعدالمثالسبيلفعلى،المستهلكتفيد-الواقع

ومطالباحتياجاتتقديمعلىالصناعاتااللأسواوا

وتوفير،التسويقعنبمعلوماتوإمداده،المستهلك

منه.القريبةالأماكنفيملائمةدكمياتالمنتحات

والقسائموالكتيباتالإعلاناتعلىيشتم!!التروجع.

.للبابالبابمنوالبيع،الخازنفيوالعرضألمباشراانمريدر

التروبالتيأنشطةمنمجموعةفيصاتأخمراوتعما

شرائها.علىوإعرائهوالخدماتبالمنتجاتا!ستهلكتغلما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الزراعةالتحزئةتجارةالاستهالأك

العداءالتسويقاسموقابحوت

المواشيأضعاوديةاالتحارة
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ذاتإفريقيةذبابةتسيالتسي.دبيئشي،التسي

النوممرضيسببالذيالطفيلىالحيوانتحمل،جناحين

تسببالتي.المثقبياتالطفيلياتهذهوتسمى.الإفريقي

.النوممرض

حيثتسيالتسيذبابةمننوغاعشرينحوالييوجد

ما-نوعا-شبيهةالأنواعهذهوتبدو.الناسأغلبهايهاجم

طويلخرطومولهاحجما.أكبرولكنهاالمنزليبالذباب

ذواتدمالذبابةتمتصضحيتها.جلدلاختراقتستخدمه

ذلك.أثناءبالعدوىوتصيبهاالثدي

إلىناجانايسمىقاتلامرضاتسيالتسيذبابةتنقل

انتشاربطريقةوالناجاناالنوممرضوينتشر.والخيولالماشية

قدشخصاأوحيواناتلسئالذبابةحيثنفسهاالملاريا

العدوىوتنقلالجراثيممنهوتلتقط،بالعدوىأصيب

آخر.لشخص

-الذبابولايستطجع

وأالناسإصابة-عادة

تكونحتىالحيوانات

فيعاشتقدالجراثيم

،أياملعدةالذبابأجسام

إلىالمعدةخلالومرت

اللعابية.غددها

بعدالذبابةوتستطيع

تسيالتسيذلالةعلىيوما69ولمدةذلبن

يأإلىالطفيلياتنقلألاقل

تلسعه.شخص

الأنثىالذبابةفتنتجببطءتسيالتسيذبابةتتناسل

البيضةمناليرقةتفقس.مرةكلفيفقطواحدةبيضة

يكتملوعندما.الأنثىجسمداخلالن!وفترةأثناءوتتغذى

خادرة.وتصبحالأرضعلىوضعهايتماليرقةنمو

،للدمنشطانماصانوإنثاهاالذبابةذكرمنوكل

ضفافأوالبحيراتشمواطئطولعلىأساسايعيشان

المبيداتوتستخدم.للسكنالصالحةغيرالمناطقفيالأنهار

أما.الذبابةهذهعلىللسيطرةالمناطقبعضفيالحشرية

ذكرلجعلالأشعةفتستعملالأخرىالناجحةالبرامج

الأدويةوتستخدمالتكاثر،بالتاليولايستطجععقيماالذباب

الذبابة.أثرلمقاومةأيضاالناجانامرضمنالماشيةتحميالتي

قدالسياسيةالاضطراباتأنإلاالمجهودأتتلكمنوبالرغم

إفريقيا.أجزاءمنكثيرفيالسيطرةمجهودأتأعاق

.النوممرض:أيضاانظر

الماشيةسوقلعمليةيستخدممصطلحاولولص

منالماشيةتسييريتم،العربيةالبلادففي.طويلةلمسافات

ما-غالبا-التىالعامةالأسواقإلىالرعيوأماكنحظائرها

تلكمرتادويشتريحيثالأسبوعأيامأحدفيتقام

الأسواقأووغيرها،ماشيةمنيحتاجونهماالأسوأق

هذهمثلنجدالعربيةالبلدانمنكثيروفىبالماشيةالخاصة

وموريتانياكالمغربالماشيةإليهاتسيرالتيالأسواق

سميتوقدوغيرها.والسودانالسعوديةالعربيةوالمملكة

السبت،سوق:مثلالأسبوعأيامبأسماءالأسواقتلك

الماشميةتسييرمصطلحونجد،المغربفيالأربعاءوسوق

ففي.المتحدةوالولاياتكأسترالياأخرىبلدانفيكذلك

الحربحتى،الأسواقإلىالماشيةنقلكانمثلا،أستراليا،

.الأقدامعلىلمميراأو،بالقطاراتإمايتم،الثانيةالعالمية

فيهايتمساعاتعدةتستغرق،قصيرةالرحلةكانتوربما

محطةأوالمحليالسوقإلىالمزرعةمنالماشيةترحيل

تسييرحالةفيأشهر،ثلاثةإلىتمتدطويلةأو،القطارات

منطقةإلىالشماليرالإقليمفيالبعيدةالأجزاءمنالماشية

هواستراليا،فىالماشيةتسييرطرقأطولوكانكوينزلاند.

كم،أ،004مسافةيمتدكانالذيللماشيةكاننغطريق

الذهبيةالمروجإلىأستراليا،شمالفيكمبرليمناطقمن

التاسعالقرننهايةفىالطريقهذاإنشاءتم.كالجورليفي

ذات،الذهبيةالمروجمنطقةمدمنهالهدفوكانعشر،

عبرالنقلتوقفوقدالبقر.بلحم،العاليةالسكانيةالكثافة

الكثافةأخذتعندما،العشرينالقرنبدايةمنذالطريقهذا

طرقبقيةومثل.التناقصفيالذهبيةالمروجمنطقةفي

كلتبعدالابارمنعددمنيتألفالطريقهذاكان،الماشية

كانمنهاوالهدفم،02-أ.مسافةالآخرعنمنهابئر

.بانتظامالماءتوفير

الذيبيردزفيلطريقأيضاالشهيرةالماشيةطرقومن

فيماريإلىكوينزلاندمنطقةفيبيردزفيلمنيمتدكان

كانوعبرها،كم005حوالييبلغبطولأسترالياجنوب

فيالقطاراتخطإلىمواشيهميسوقونكوينزلاندسكان

.ريما

منعددمنعادةيتألفالماشيةتسييرفريقكانوقد

عددويصحبهم،الخيولمنعددأمنهمكليقودالرجال

ومعدات،والطعامالبطاطينلنقلالخيولأو،العرباتمن

أعلافحمل،الماشيةمسيريعادةمنيكنولماللإة

كلاأنكماالرعى،علىتعتمدكانتحيث،خيولهم

لأنوذلكذكرنا،كماالخيولمنعددايسوقكانمنهم

الحصمانعلىالكليالاعتمادمنيحدكان،التغذيةسوء

مناطقففي.مختلفةبطرقيتمالماشيةحفظوكانالواحد.

فيأماليلا.حظائرهافىتحفظالماشيةكانتألاستقرار

تنعدمكانتوحيث،الشاسعةالمساحاتحيثالشمال

كانحيثبحراستها،يتمكانالماشميةحفظفإنالحظائر،



ججور،نبماتشا0،3

علىبالماشيةمحيطينليلا،الحراسةتحناوبونالماشيةمسيرو

بمعدلتسيركانتالقافلةفإنوهكذا.جيادهمظهور

،كثيرةتواجههاالتيالأخطاروكانت،اليومفيكمأ3

للأتربة.المثيرةوالرياح،والفيضانات،الجفافمنها

الكبيرةأصعرباتاحلت،المعبدةالطرقإنشاءوبعد

وتوالى.الماشميةلتحريكرئيسيةكومميلة،المسيرينمحل

بالمجازر،البعيدةالأجزاءلربط،اللحومطرقشبكةإنشاء

الساحلية.

شاعر؟م(.أ634؟-أ)955جورج،تشابمان

الشعربمعانىع!ى،بريطانيأصموعا،مسرحيوكاتب

الكلاسيكيةالمعرفةوبأهمية،والأخلاقيةالفلسفية

للإنسانية.

أولكانهيرتفوردشاير.فيهيتشنفيتشابمانولد

في.ام495الليلظلبعنوانفلسفيةقصكميدةمنشوراته

هيرومارلوكريستوفرلقصيدةتكملةنشرأم895عام

كتب.أ!وميروسالإلياذةمنلجزءوترجمةوليندر،

بسيمأساةدأسكفيبماوالمأساويةالهزليةالمسرحيةتشابمان

حولعادةالاساويةأعمالهتدور.أم406عامدامبوا

المجتمعأفراديرقبهابمثلوتعنى،بمجتمعهشهيررجلعلاقة

المثل.هذهانهيارترصدثم

للإلياذةاشائعةترحمتهأم661عامتشابماننشر

كيتساشومانسيالإنجليزيالشاعرعبروقد.والأوديسة

انفئالذيالخياليالعالماإزأءوالعرفانبالفضلشعورهعن

.الترجماتهذهخلالمنأمامه

جوني.أبلسيد،أن!:.جون،تشابمان

المكسيكيةالحربأنظر:.معركةتشابولتيبك،

(.الرئيسية)المعارك

البريالحيوانطائربمالتشات،انظر:الأحمر.التشات

)الطيور(.العربيةالبلادفى

منطيورعلىيطلقاسمالتشاتطائر.التشات،

المميزةنداءاتهابسبببذلكومعميتمختلفةمجموعات

العصافير.زقزقةتشبهالتي

الأسترالي.التشاتطائرمنأجناسخمسةهناك

وأوصفراءحمراءألوانهابأنالتشاتطائرذكوروتتميز

المفتوحةالمناطقفيالتشاتطائرويعيشوبيضاء.سوداء

.الأرضبحشراتالطائرويتغذى.جماعاتفيعادة

مجموعاتفيالمنخفضةالشجيراتفيعشهلمجنيوهو

أكثرالصدرالأبيضالتشاتطائرويعتبر.متفرقة

فييعيش.لالحسراتصعارهيعذياللونبرتقاليالشاتطائر

الحا!ة.الأ!اكرا

حافةعلىويعيشأستراليا.جنوبيفيشيوعاالأجناس

تابخأونن،باسمكذلكويعرف.المالحةالممستنقعات

النداء.فيلصوتهتقليدا

العالمفيالتشاتطائرمنكثيرةفصائلتوجدكما

ذيولهاالطيورهذهوتهزشيز،تشاترتسمىأغديما

فىالأصفرالصدرذوالتشاتطائرويعششوأجنحتها.

التلالجوانبعليال!صيفةالشجيراتفىأمريحاألتمما

الهواء،فيمحلقوهوالذكرالتشاتطائرويغرد.الجافة

منمزيجعوغناؤه.وذيلهقدماهوتتدلىأجنحتهترفرفبينما

والقرقرة.والنحيبالصفير

الحيوانطائر؟التشات،انو:.المطوقالتشات

)الطبور(.العربيةالبلادفيالبري

كم675بعدعلىتشاتامجزرتقع.صرتام،فى

عدديبلغلنيوزيلندا.التابعةآيلاندساوثفيليتلتونشرقي

،تشاتامالجزر،أكبروتغطي.نسمة076سكانها

تجط:هيالأخرىوالجزر2.كم098مساحة)يريحواري(

)تاراوبيراميد،تيرأ،راجمماشرقجنوب(،هاوت)رانجى

وأهم.ام73ارتفاعهاجرداءصحرةوهيكوي!ط(.

وصيدالأغنامرعي:هي.تشاتامجزرفيالصناعات

وخدمة،هاتفيبخطبنيوزيلنداالجزرترتبط.الأسماك

ل!خر.وقتمنجويةورحلاتنهريةبحرية



103تشاندرابنكيم،تشاترجي

الرحالةمعيسافربروتونوليمكانام197عامفي

ووجدا.تشاتامجزربزيارةوقامافانكوفر،جورجالبريطانى

موريوريأصلمنالسكانمن00021منأكثرهناكأن

الموريوري.انظر:.هناكيعيشون

الطيعةعالمالجزرزارعندماأم،084عامفي

السكانمنفقط09أنوجد،ديفينباخإرنعستالألمانى

عامفينيوزيلندامنالوافدينالماووريينهجماتمننجوا

عامحتىمقيممفوضالجزريحكمكان.أم842

الجزر.أمرالداخليةالشؤونوزارةتولتعندما،أم269

بجنوبيتنيسيفىرئيسيةصناعيةمدينةثشاطلوب

نسمة،4665221سكانهاعدديبلغ.المتحدةالولايات

نسمة..012433وضوأحيهاالكبرىالمدينةوسكان

الأمريكيةالأهليةالحربفيمهمةمدينةكانت

نهرجانبيعلىتشاتانوجاتقعام(.ا-865)861

وجورجيا.تنيسيبينالحدودشمالي،تنيسى

المناطقمنلمنطقتينجبالسلسلةبالمدينةوتحيط

الأبلاش،هضبةمنطقة-تنيسيفىالرئيسيةالجغرافية

لوكجبلويقع.الواديومنطقةالأبلاشجبالوسلسلة

يسمونكريكقبائلمنالهنودوكان،الجنوبإلىآوت

الذيالجبلبمعني-جينوجتوتو-شات:الجبلهذا

ألاورويللاستيطانألاولىالأياموفي.رأسإلىيرتفع

بحمايةهذهالطبيعيةالجبالحواجزقامتأمريكافي

أعدائهم.ضدالأوائلالمستوطنين

الجبالسلاسلمنعددتفجيرتمالحاضرالوقتفى

المدينة.لدخولرئيسيةطرقلفتحالانحدارشديدة

هذهتستخدمالتىالنقلوسياراتالحافلاتإلىوبالإضافة

طريقعنالأخرىبالمدنتتصعلتشاتانوجافإنالوق

النهرية.الملاحةوخطوطوالطائراتالحديديةالسكك

.المتحدةالولاياتلدخولرئيسياميناءتعتبرنفسهاوالمدينة

وتنتج.صناعة005منلأكثرمركزوتشاتانوجا

والملابسالفخارومنتجاتالكيميائيةالموادالكبيرةالمصانع

أيضئاتشاتانوجامصايخعوتنتج.والصلبوالحديدوالأثاث

ومنتجاتوالورق،والدهاناتوالالاتالمطخأدوات

ماوجاتشيكاسدمنويخضئثل.والمنسوجاتالبترول

تنيسي،واديلسلطةالغربإلىنيكاجاكوسدالشرقإلى

لواديالطبيعيةالمصادرلتطويرتعملفيدراليةمؤسسةوهي

تنيسي،نهراستغلالعلىالسدانويساعد،تنيسي

.الفصولمرعلىوالفيضاناتالملاحةعلىللسيوة

بعددتشاتانوجامنبالقربالرائعةالجبليةالمناظروتحيط

المنطقةجمالويساعدوالصغيرةالكبيرةالبحيراتمن

الزوارويستطجع.السواحمنالكثيرجذبعلىالطبيعي

ويوجد.آوتلوكجبلمنولاياتسبعمشاهدة

وفرقة.سيمفونيةوأوركستراغنائيةكورالفرقةبتشاتانوجا

داخلتنيسيجامعةمقريوجد.مسرحيةوفرقةللأوبرا،

مقعدولها.المحليللحكممفوضيةبهايوجدكماالمدينة

.هاملتونمقاطعةفيبرلمانى

قبائلهمتشاتانوجامنطقةفيسكنمنأولوكان

فيهزموا.شيروكيهنودقبيلةمنبطنوهمماوجاتشيكا

هذهوخلال.ام838فيالغربإليونزحواأم497

مركزبتشغيلروسجونأسمهالهنودمنزعيمقام،الفترة

.روسمهبطالمركزهذاوسمي.المدينةمكانفيتجاري

عاممدينةاعتبرتعندماالاسمبهذأتشاتانوجاوسميت

بدأتعندمانسمة545.5تشاتانوجاسكانعدد.أم983

سرعانالاستراتيجيموقعهاولكن.الأمريكيةالأهليةالحرب

الإحدىالولاياتتمونلكيالمعدنيةصناعاتهاتطورجعلهاما

.ام0186،186عامىأمريكاعنأنفصلتالتيعشرة

نهايةوفي.ام863نوفمبرفىتشاتانوجامعركةوقعت

005.1حواليغيرالمدينةفييسكنيكنلمالحرب

عامبحلول13لأ...أصبحواسكانهاأنإلاشخص،

فيتشاتانوجافيللنموفترةأسرعبدأت.ام088

تنيسي.واديهيئةتأسيسبعدالعشرينالقرنمنالتلاثينيات

أم(.أ-498)838تشاندرابنكيم،تشاترجي

الأدبفيالحديثةالرواياتاولىكتبهنديمؤلف

فيرواياتهفيبثهاالتيالوطنيةالنزعةوضعته.البنغالي

الهنود.الوطنيينمنالمشاهيرمصاف

اسمهولكن،الإنجليزيةباللغةالبدايةفيبنكيمكتب

وهىام(،86)5ديرغشاندينىمئروايةالظهورفىبدأ

تكتببنغاليةروايةأولكانتتاريخيةرومانسيةرواية

ألس!ام872عاموفى.الحديثالأوروبيبالألحملوب

بعضفيهانشرتحيثبانغادارشان،باسمبنغاليةصحيفة

علىالرومانسيةوتغلب.حلقاتعلىالمتأخرةرواياته

المباد!ئىوهيمنة،ألمحليةإلىنزوعمع،رواياتهمنالعديد

كابالكونوالارواياتهوتشمل.التقليديةالأخلاقية

أنانداماثام(،)878كريشناكانترإرادةام(بم)886

أوجهبعضمنوبالرغمام(.)886سيتارامأم(بم)882

،الشهرةمنوأفراحظانالتالرواياتهذهفإنالقصمور،

البنغالي.الأدبتطورعلىكبيرتأثيرلهاوكان

فينايهاتىمنبالقربتشاترجيتشاندرابنكيمولد

الرئاسيةوالكليةهوغليكليةفيتعليمهتلقىالهند.بنغال

كلكتا.جامعةفيالخريجينأوائلمنوكانكلكتا،في

عامىبينالفترةفيالهنديةالمدنيةالخدمةفيمسؤولأعمل

.أم98وا1858



تشاد2.3

شماليفيتقعالسكانقليلةإسلاميةإفريقيةدولةتشاد

عددويبلغ،2كم000/2841تغطي.وهيإفريقياوسط

نسمة.المليونونصفملايين!حتةحواليسكانها

مدينة.كبرأأيضاوهيإنجميناوعاصمتها

نالتأنإلى،أم062عامتشادفرنسااستعمرت

.أم069عاماستقلالها

أغلبويعيع!أجحر.اعلىأ!امنفذلامغلقةدولةتشاد

الجزءمعظمأما،الخصيبالجنوبيالجزءفيالسكان

السياسيةثالفررإنفصحراء.تشادمنالشمالي

،الجنوب:قبائلالشمالقبائلبينوالدينيةوالاجتماعية

!نتصفممذمستمرةأهليةحروبحالةفيالدولةجعلت

منالكثيرولقص،الأهليةالحرو!وبسبب.الستينيات

المتخلفةأررولاأكثرإحدىتعدفإنها،الاقتصاديةالموارد

العالم.في

مجلسويعاونه،رئيعمأجلادايحكم.الحكمنظام

هير.المسلحةالقواتقيادةالرئيسيتولى.والبرلمانالوزراء

.والمنهاسلايح!-امقاطعةأوولاية41إلىمقسمة

تعينهمموظف!تأرالمحليينالزعماءيدفيالمحليةوالسلطة

الوطنية.الحكومة

عرقيةمجموعاتإلىالتشاديونينتمي.السكان

أطدولة.اشسميتانأطغتاناهماوالفرنسيةوالعربية.متنوعة

المحلية،لغاتهميتحدثونتشادمعكانمعظمفإنذلكومع

أجالغين.اسدسحواليإلآوالكتابةالقراءةيعرفولا

اشيففيتشادس!صانأرباعثلاثةمنيقربمايعيش

فيأساقونأيعي!قو.رعاةأومزارعينويعملون07./()

مزارع!ت.أحضريعم!!حيث،الأخرىوالمدنإنجمينا

البشرةذويالعربمنتشادشماليفيالسكانأغلب

الإفريقيةالعرقيةتوبومجموعةفيأعضاءأوالحسمراء،

الصحراءفيويسافرون.الماشيةتجارةفيمعظمهمودعمل

منالخيامويصنعون،مواشيهمقطعانمعصغيرةفرقفي

.المنسوجوالسجادالعصي

فضفاضةملابستشادشماليفيالرجاليرتدي

منقطعاالرجالبعضيلف!كماغالبا،للرأسوأغطية

العواصفمنللحمايةوجوههمعلىالأبيضالقماش

زرقاءالقماش!منلقطعأنفسهرالنساء،تلفكما.الرملية

والماعزوالجمالأطاشيةايربونالشمالوأهلسوداء.أوفاتحة

كما.الرئيسيةالغذاءعناصرآأواللحموالل!ت.والأعنام

فيتزرعالتيوالخضراواتالتمورالشماليونيأك!!

فيانتشارااللغاتأكثرأ!ربيةاواللغة.والقرىالواحات

بالمدارسويلتحق.مسلمونالسكانمعظمأنكماالشمال

فيالس!سانومعظم.المدرسةسنشيالأطفالعشرمنأقل

متنوعة.عرقيةمجموعاتمنسودإشريقيونتشادجموبي

تشاد

أحرىصممهأطسهعمرالىلحاآإ-

ال!حزسطعمستوىدوقرتماع

الدوليةالحدودفيمرحغاليستالحريطةهده

أقصىفيأسالمماوتعيع!السارا،المجموعاتهذهأكبر

.الجنوب

منعديدةوأنواعاالقطنالجنوبسكانيزرع

،مستقرونمزارعونومعظمهم.الغذائيةالمحاصيل

المزارعونويعيش.القطنهوالنقديالرئيسىوالمحصول

الطينأواللبنالطوبمنإمامبنيةدائريةكواخأفي

القشمنمبنيةالأكواخوبعض.بالقشوتسقفالمجفف

سراويلأوالقطنمنسراويلعادةالرجاليرتدي.فقط

يرتدينعادةالنساءولكن.فضفاضةقمصاناوقصيرة

واحدةقطعةعنعبارةهووثوبازاهيةأ!انأذاتملابس

.أغماشامن

والذرةالدخنمنأساساالجنوبس!!انوجبةتتكون

علىأحياناالوجباتتحتويوقدوالأرز.الرفيعة

.اللحومأووالسمكالخضراوات

،الجنوبفيانتشارااللغاتأكثرسارا،لغةوتعتبر

السكانأغلبويعتنق.كثيرةأخرىلغاتهناكولكن

حلأ-!-كاحسلأ-أض

الجرائرليميا!،!لأمصر

السردتشا/السودانحالأ

إفريقيا\

ليحيرياإفريق!اجمهورية

الكام!--صالوحمطى



موجزةحقائق

نجمينا.إ:صمةالعا

والفرسية.العربية:الرسميةاللغة

تشاد.جمهورية:الرسمىالاسم

:للعر!الشرقمنمسافةأقصى،2كم000228421:المساحة

كم.7651.:للجسوبالشمالومىكم،030.1

مستوىفوقم3لأ415كوسيإمىقمةارتفاعأقصى:الارتفاع

سطحمستوىفوقم281تشادبحيرةارتفاعأقلالبحر.سطح

البحر.

ه:الكثا!ة.سسمة.6)00.537أم699عامتقدير:السكان

تعداد.حصر%03،ريف%7،:التوزيع20كمانسمات

م1،02عامتقدير.نسمة)00.254.3أم.63/649

نسمة.4872.7"..

الفولالدحن،المط!،الأبقار،:الزراعة:الرئي!ةالمننتجات

السميح.السحائر،:الصناعة.الرفيعةالذرةالأرر،،السوداني

التشاديود.:الوطنيالن!تد

والأحمر.الأصفر،الأزرق:الألوانداترأسيةأشرطة:العلم

انظر:.الصغرىالوحدةلمعرفة.الفرنكالأسا!سيةالوحدة:العملة

النقود.

منهمكثيرالكن،تقليديةإفريقيةدياناتالجنوبفى

أدخلواالذين،المنصرينأيديعلىالنصرانيةاعتنق

فيالتعليميالنظامأيضاوبدأواالبلاد،فيالنصرانية

.المدارس

يكونأنعلىالجنوبفيالتعليمانتشارساعد

وشركزتشاد.فيوالسيادةالسيطرةالإقليمهذالسكان

فيوالثانويةالابتدائيةتشادمدارسمن8%0حوالي

رجالوأغلبالسارا.لغةيتكلمونالذينفيهايعيشمناطق

يأتون،الحكومةوموظفىوالحرفيينوالمدرسينالأعمال

علىأيضاالجنوبيحتويكما.المنطقةتلكمنأيضا

ومصانعها.تشادمدنمعظم

عاص!ةوإنجمينا،للبيعجذابةبألوانملابسيعرصإنجمينافيسوق

التجارية.البلادأنشطةلمعطممركزوأيضامدنها،وكرىتشاد

303تشاد

وقطعانالرحالةللبدوالماءتوفرالشماليةتشادعمحراءفىواحة

وعلى،الشماليةتشادمساحهغالبيةالصحراءوتعطي.ماشيتهم

حصبة.مزارعالجنو!فيتتوفرذلكمنالنقيض

بينالاقتصاديوالنمو،التعليمفيالفجوةأدتلقد

بينهما.الصراعزيادةإلىالجنوبوسكانالشمالسكان

الفرصبنفسلايحظونبأنهم،الشمالسكانيعتقد

.الجنوبسكانلدىتتوافرالتي

صحراءأرضمنالقطرمعظميتكون.والمناخالسطح

شمالفيتبستىجبالوسلسلة.صخريةوهضاب،جافة

إمىجبلقمةوهيالبلادفيقمةأعلىبهاتشادغربي

سطحمستوىفوقم.5413الجبلارتفاعويبلغ.كوسى

تشادوسطفيالسافانامنكبيرةمساحةوتعزلالبحر.

منجزءاتشكلوالتي،الشمالفىالشاسعةالصحراء

فيجذاخصيبةصغيرةمنطقةعنالكبرىالصحراء

.الجنوب

جنوبيالواقعةالمنطقةتشاد،جنوبىمنطقةويغطي

الفرنسيونالمستعمرونأطلق.شارينوشرقيوجنوب

بكلتتمتعلأنها؟المفيدةتشاداسمالمنطقةهذهعلى

الجزءهذاويتمتعتشاد.شماليفىالمتوفرةغيرالمميزات

هذهوتعتبر.القطنلزراعةمثاليينومناخبتربةتشادمن

فييوجدكماتشاد.فيزراعىأقليمأفضلالجنوبيةالمنطقة

البريةالحيواناتمنكبيرةمجموعةالمداريةالغابةإقليم

رؤيةويمكن.الوحشىوالبقروالزرافوالأسودكالفيلة

سارا.شرقيشمالالوطنيزاكومامتنزهفيالحيواناتهذه

فىمعظمهاالأنهارمنالعديدتشادفييجري

فييلتقيانوهما،ولوجونشماريوأكبرهما،الجنوب



تشاد403

البحيرةمياهحجمويتباين.تشادبحيرةفيويصبانإنج!ينا

والجافة.الممطرةالمواسمفيكثيرا

المسشنقعاتمناطقفيالنهروأفراسأضمامميحاتعيش

الصحراءفيالحرارةدرجاتوتصل.البحيرةحول

سم13منأقلالمنطقةعلىويهطلم954إلىالشمالية

سنوياسم64تشادوسطفيالموومعدلسنويا.المطرمن

درجاتومعدلسم،001حوالىتشادجنوبيفيبينما

.م528حواليالمنطقتينهات!تفيالحرارة

قليلة،طبيعيةمصادربها،ناميةدولةتشادالاقتصاد.

ومع.أطزراعةصالحةغيرتشادضمماليالأراضيومعظم

أجحيرةاغربياطبيعىاأضطرونامستودعاتفإن،ذلك

ومخزون.اقتصاديةقيمةلهما،الشمالفيواليورانيوم

مايومايكفىربماالجنوبوفيالبحيرةمنطقةفيالبترول

من%09يعمل.الطاقةمنالدولةمتطلباتبمعظمللوفاء

الماشية.وتربيةوالصيدالتقليديةالزراعةفيالتشاديين

أضسبة.اهذهمن%02الشمالفيالرعاةويشكل

البلادفىالرئيسىالمحصولالقطنزراعةتشكل

السودانىوالفولالرفيعةوالذرةالدخن،إلىبالإضافة

اخرأوفيالقاسيةالجافةالمواسمتسببتولقدوالأرز.

تدميرفيالثمانينياتوبدايةالسبعينياتوأوأئلالسشينيات

نأكما.أ!فياتامنكثيروفى،والمواشيالمحاصيل

نشاطايعدتشادوبحيرةولوجونشارينهريفيالصيد

موسميا.

مصافيفهناك،الصناعاتمنالقليلإلاتشادفيليس

،والصابونللسجائر،ومصانعوالمنسوجاتللمشروبات

السودانيالفولتصنعالتيوالطواحينللبناء،وشركات

فيالصناعاتهذهوتتركز،القطنبذوروزيتأسقطنوا

عطلتالأهليةالحربأنإلا،البعيدةالجنوبيةوالمدنإنجمينا

إلىأدىالذيالأمرالعملعنالصناعاتهذهمعظم

الاقتصادوظل.كبيرةبصورةالبلادصادراتتناقص

فيالنارإطلاقوقفلاتفاقالتوص!!بعدحتىضعيفا

سوءتشاد،فىالاقتصاديالتقدمعوائقومن.أم879

حديدية،سككلايوجدبحيثوالمواصلاتالنقل!مبل

منأقلويمتلك.مرصوفةغيرالبريةالطرقأغلبأنكما

دولي،مطارإنجمينافيويوجد.!ميارةالسكانمن%أ

اما.محدودةوبريديةوبرقيةهاتفيةخدماتتوجدكما

الأسبوعية،الوطني:صحيفتانفتوجدللممحفبالنسبة

التشاديينمن%2منأقليمتلك.الحكوميةوالنشرة

تلفاز.محطةالعاصمةفيولاتوجد،مذياعأجهزة

فرنساوتقدمفرنسا.منبضائعها!عظمتشادتستورد

لتشاد.عذائيةومعوناتاقتصاديةمساعداتوأمريكا

بتشاد.مهتمةأخرىومنظماتدولإلىبالإضافة

الناسوأعلبالقمقمنشيتدائريةأكواح!يهاالجنوبيةتشادفيقرية

وأنواعاالقطنيزرعودالذي!المزارعينمرهمالحو!فييقطحودالذي!

احدائية.االمحاصيلىمرمحتلمة

القديمالتاريخعنالقليلإلالايعرف.تاريخيةنبذة

بعضفيالتاريخقبللحضاراتبقايااكتشفتوقداضشاد،

نإتشاد.شمالىفيوإنيديوبوركوا،،تسشىمث!!المناطهت
،.مق0005إلىترجعالتيوالرسومالصخريةأخقوشا

التيالبدائيةوالادوات.والرعيأصصيداعنمناظرتوضيح

سكنتشعوبوجودإلىتشيرتشادبحيرةحولوجدت

سنةنحووذلكالماشيةتربيةعلىتعتمدوكانتالمنطقة

وجودإلىالإفريقيةالتجارةطرقتطويرأدى..مق005

عامفيتشادبحيرةشرقيشمالكطنمتسمىمملكة

صفواأسرةمنالملوكمنمجموعةحكمتوقد.م007

الإسلامدخلوقد.عام0001لمدةالمملكةهذهتشاد

.أم001عامحواليتشاد

منبالقرب.وودايباغرميمملكتاوتطورتنمتولقد

الميلاديين.عشروالسابععشرأعسادساالقرنفيكانم

فيبالمتاجرةومزدهرةقويةالثلاثالممالكأصبحت

والرقيق.البضائع

أثناءفيأرجائهافيوتجولوابتشاد،الفرنسيونطالب

أصبحتثمالتامئكشر.القرنتسعينياتوثمانيسيات

منطقةمنجزءاوكانت.أم029عامفرنسيةمستعمرة

الفرنسية.الاستوائيةإفريقياتسمى

تحتأخرىمجموعةأيمنأكثرساراشعبعانى

العالميةالحربفيمنهمال!صثيروقتل،الاستعماريالحكم

-أ!)93والثانيةم(،1918191)4اللأولى

الحديديةالسككفيللعملالآلافوأرسلأم(.459

وعندماأحد.يرحمنهمولمبالكونغو،الانيعرففيما



503راسل،لينتشادويك

حكومةالسلطةتولت،أم069عاممستقلةتشادصارت

فرانسوالتشادرئيسأولوأصبحالسارا،عليهايسيطر

السارا.قبائلمجموعةإلىينتمىالذي،طمبلباي

الشماليينمنمجموعةشكلت،أم629عاموفى

أغلبكان،الوطنيةالتحريرجبهةتسمىثوريةمنظمة

الحكومةوبينبينهاالحربواندلعت.المسلمينمنقادتها

تستنجدلأنالحكومةدعاممااسشينياتمنتصففي

تتلقىالمنظمةبدأت،أم719عاموفيعسكريا.بفرنسا

احتلت،ام739عاموفيليبيا.منعسكريةمساعدات

تشادحدودعلىأوزوشريطتسمىمنطقةالليبيةالقوات

واعيدت،يورانيومبهاأنئعتقدمنطقةوهيالشمالية

.ام499عامتشادإلىالمنطقة

يدعلي.ام759عامفيطمبلبايالرئيسقتل

للنظامرئيسامالومفيليكسوأصبح.العسكريةالوحدات

الثواراستولىأنإلىالحرباستمرتالجديد.العسكري

تشكلتثم.أم789عامالتشاديالجيع!نصفعلى

الشماليمثلونمتساو،عددبهاجديدةحكومةعندئذ

للوزراء.رئيساحبريحسينفيهاوأصبحوالجنوب

هربلذلكتشاد،مشاكلالجديدةالحكومةتحللم

ذلكبعدوتصارتام.،979عاممالومالرئيس

إحداهاتنتمي،السلطةعليالثائرةالقواتمنمجموعتان

ورأس.للدفاعوزيراالوقتذلكفيكانالذيلحبري

الذي.عويفيجيكونىالجديدالرئيسالأخرىالمجموعة

بقيادةالجي!قهزم،ام089عاموفيليبيا.مندعماتلقى

القوأتوظلت،السلطةعلىجيكونيوالمشولىحبري

جيكونيطالبهاعندماأم،819عامحتىتشادفيالليبية

الوحدةمنظمةمنالسلامحفظقواتحلتوقد.بالرحيل

تمنعأنفيفشلتولكنها،الليبيةالقواتمحلالإفريقية

إنجمينا.إلىثانيةالدخولمنحبريقوات

حبريبقيادةالجيشأطاح،أم829يونيووفي

حفظقواتانسحبتكما،هربالذيجيكونيبحكومة

عادجيكونىولكنرئيسا،حبريوصارالإفريقيةالسلام

ليبيا.منقواتمع

ومعداتقوأتفرنساأرسلت،أم839عاموفي

جيكونيقواتولكن.حبريحكومةلدعمعسكرية

قوأتسيطرتبينماتشادشماليأحتلتالليبيةوالقوات

إنجمينا.علىحبري

جيكونيقواتبينالصراعاندلع،م8691عاموفي

قواتمعجيكونيقواتواتحدت.الليبيينوحلفائهم

،أم879عاموفى.الليبيينحبريوهاجم،حبري

أوزو،شمريطعدافيماتشادكلمنالليبيونانسحب

لكن.ام879عامأواخرفيالهدنةعلىالدولتانووافقت

فصلتحتىالشريطذلكعلىبينهماقائماالصراعاستمر

فيالشريطوأعيدتشاد،لصالحالنزاعالعدلمحكمة

لتشاد.أم499

ثوريةمجموعةاستطاعت،أم099ديسمبرفى

.حبريحكومةإقصاءمنالوطنيةالإنقاذحركةتسمى

برئاسةجديدةحكومةبتشكيلالمجموعةهذهوقامت

دبي.إدريس

تشاد،؟محمدمعمر،القذافي،الإسلام:أيضاانظر

الإفريقية.الوحدةمنظمةإنجمينا،،بحيرة

!وشمالفيتشادبحيرةتقع.لحيرةتشاد،

نيجيريا،فيوالباقيتشادداخلمعظمهايقعإفريقيا،

حجمهامعدلأنالعلماءيعتقدوالنيجر.،والكاميرون

الكلىحجمهاأنإلا،!شواتعشرخلالوتحمددسيزداد

نحوحاليامساحتهاتبلغ.الأخيرةالسنواتخلالتقلص

كميةعلىاعتماداالساحلىخطهاويتغير2.كما00623

.المياهتبخردرجةومعدلالأنهارمنفيهاتصبالتىالمياه

مواسمفيعنهاالأمطارمواسمفيكثيراحجمهايزداد

حوضهابسببم7علىالبحيرةعمقيزيدولا.الجفاف

علىوتظهر.الريفيةالمناطقإلىالماءيتدفقحيثالضحل

هذا.والحشاشالأعشابتغطهاجزرعدةالبحيرةسطح

باسمالبحيرةيسمونالناسمعظمجعلالمتلبدالسطح

الغريقة.المروخ

ام(.479-1981)جيمسالسير،تشادويك

عامللفيزياءنوبلجائزةعلىحصل،بريطانيفيزيائي

التىالأجزاءأحد،النيوترونلاكتشافهوذلكأم359

تشادويكأصبحأم429عامفي.الذرةنواةمنهاتتألف

حيثإنجلترا،،كمبردجفيكافنديشلختبرمديرمساعد

شرعرذرفورد.إيرنستالفيزيائيمنمقربةعلىعمل

ألفا.بجسيماتمتنوعةكيميائيةعناصربقذفالاثنان

هذهتتحولكيفتشادويكدرس.ألفاجسيمأنظر:

اكتشافإلىالعملهذاوقاده.أخرىعناصرإلىالعناصر

تشادويكولد.النيوترونانظر:.كتلتهوتحديدالنيوترون

وبرلينمانمثسشرمنكلفيودرسبانجلترا،مانشستر،في

وكمبردج.

نحات(.أم-29)4راسللين،تشادويك

مأ459عامبدألنحته،مادةالحديدمناتخذ،بريطاني

النحتانظر:.المتحركالنحتتصميمعلىبتجاربه

فيتأثر.للتحركقابلةالمنحوتاتمننوعوهو.المتحرك

انظر:كالدر.ألكسندرالأمريكيبالنحاتالمبكرةمراحله



تشارتر603

در!.اسداحليةااع!!اتتصصتشادويكراسللينمنحوتات

اسممية.احياتهمست!حافيا!مارةاصريكتمت!ادر

فيودرسأصددفيتشادويكولدألكسندر.كالدر،

أعمارة.اضالبداية

مشهورةفرنساوسصأشمالفيمدينةثشارش

عدديبلغ.القوطيةأمحمارةالفنا!مثاهيالتيبكاتدرائيتها

)إقليملواإيإيورعاصمةهيوتشارتر91137سكانها

.(إداري

ح!اتدرائيةباسمرسمياالمعروشةتشارتركاتدرائيةتقف

منبالكثيرتتميزوهيتشارتر.ومعطمنبالقربنوتردام

الدينية.التماثيلومئاتالملونوبزجاحهاالنوافذ

ارتفاعهأحدهماالبرخ،فوقجرسانوللكاتدرائية

أمتار.أ70وال!حرمتراأ51

ويجريالقف!حقوأ!بهتحيطتلفوقتمبشارتر

لتصريف!مموقبمثالةتشارتروتعد.المدينةبجواريورنهر

الاقتصاديةأنشطهال!تومن.المجاورةالمناطة!منتجات

الأجهزةوصناعةالجلود،وصناعة،الدووتطحنالأخرى

تموقد.المنزليةوالأجهزة،الزراعةوآلات،الإلكترونية

منقديمةقبيلةوه!ا،الحارنوتبوساطةتشارترتألعميص

فيأنشطتهماقيصريوأجوسوصفوقد.السلتيةالقبائل

الميالأد.قبل05عامنحوتشارتر

المعشق.الزجاج،فن،النحتأيضا:انظر

الرومانية.ال!مبراطوريةحكاممنلسبعةاسمتشارل

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةانو:

وتشارل،شارلمانوهمفرنساملوكمنثلاثةيصنف

نية،اشوماللإمبراطوريةحكاما،الثانيوتشارل،لالأوا

عصرهملعدالايستعمللمالاذلك.أ.ألا
.ء2سمدمنسعم.

الثاني،تشارأ!،الاولتشارل،الأباطرةبا،يلقبونوكانوا

الثالث.وتشارل

أيضاويعرفأم(.131378)6الرابعتشارل

لألمانياملكاأصبح،كسمبورجأصفأرتشارلباسما

أيضاح!صمأم،347عاموبعد.أم346عامفيوبوهيميا

الإرادةمر!عومأصدرم6351عامفي-مانياروإمبراطورا

فيولد.الإمبراطوريةالالتخاباتلهانفمأالذيأ!ذهميةا

.براعمدينة

دولآحكمأم(.0051558)الخامستشارل

لفرديناندحفيداكانأوروبا.فيآخرملكأيمنأكثر

ملكالأولمكسميليانوأيضاإممبانيا،ملكيوإيزابيللا

جنتفيولد.بورحانديأوفماريوزوجتهبورجاندي

عامفيوالبورجانديةالهولنديةالأراضيوورثسلجي!!ا.

عامفيلأممبانياالأولتشارلالملكأصتىأم605

.أم951عامفيالمقدسالرومانيوال!مراطور.أم651

بسببفرنسا؟ملك،الأولضاكسيساطلكتشارأثحارب

وحاربإيطاليا.فيلهحقوقفيمنهما!ص!!يدعيهما

وسطباجتياحيهددونكانواأسذيناتراكالأحصدلك

المذهبأتباعجماحأعبحمحاولاتهوفشلتأورولا.

البروتستانتي.

أصئأم(.074-1)685السادستشارل

سمحبالنسما.فيينافيولد.أم171عاملعدإمبراطورا

أ!مرةممتلكاتالحبرىابنتهترثبأنالأوروبيوناالحكام

الحكاملعضأنإلاذكور.بورثةيرزقلمإذ،هابسبيرج

أحقيةفيوشككوا،موتهبعدعهدهمنقضواالأوروبيين

.هابسبيرجأ!رةممتلكاتترثأنفيتيريزامارياالابنة

الحكامانتخبهأم(745-1)796.السالمجىتشارل

لقبهكان.أم742عامفيمقدساإمبراطوراايلأوروبيون

إمبراطورأولوكان.بافارياحاك!اأنبرتتشارلالساقي!

.هابسبيرجأ!رةإلىلاينتميمقدسكاثولي!يروماني

.تيريزاماريا؟عائلة،هابسبيرج:أيضاانظر

فرنسا.ملوكمنأحشرةاس!تشارل

بالأصلع.يلقبم(.ح!ان-877)823الاولتشارل

الشاسعةالإمبراطوريةلاقتسامالشقيق!تغيرأخويهمعاتفق

عامفردانمعاهدةبمقتضىذلكأسهوتم.شارلمانلجدهم

إمبراطوريةمنالغربيبالجزءتشارلواحتفظ.م843

كمملكةفرنساحكممنأولأصتىودذلك،شارلمان

.معاهدة،فردان:انظر.مستقلة



703رلزتشا

بالسمين.يلقبكانم(.-888)983الثانيتشارل

الفايكنجهجماتصديستطعلمإذفاشلا،حاكماكان

م،887عامفىالنبلاءقادةعزله.أتباعهعلىالسيوةأو

الحكم.منعامينبعد

يلقبكانم(.-929)987الثالثتشارل

بغزواعترف.م398عامفيأصخملكا.بالبحسيط

بالاستيلاءوصئحدودهنهمبن،للنرويجالأسكندنافيين

كانتالملوكمنسبقهمنأخطاءانإلا،اللورينإقليمعلى

وقامواالنفوذ،منمزيدعلىالنبلاءوحصل.لهمكففة

.م239عامفيتشارلبعزل

يلقبكانأم(.أ-328)492الرابعتشارل

الكابية،انظر:.الكابتيةالأسرةملوكآخركان.بالعادل

وفيما.أم328عامإليأم232عاممنوحكم.الأسرة

ملكالثانيإدواردفالملكواحدحدودينزاععدا

.بالأحداثمليءغيركانالرابعتشارلعهدفإنإنجلترا،

يلقبكانأم(.038-)1337الخامستشارل

لعدةالعرشعلىكوصيفرنساحكم"!الح!جم".أوبالعاقل

عامفيالثانىجونالملكوالدهموتقبلسنوات

استطاعفرنسا.تمزقالداخليةالصراعاتكانت.ام364

أكثرالحكمجعلالرصينةالإداريةبالإصلاحاتتشارل

النبلاءعلىوسيطروبحريةجيشاأنشأ.وفعاليةعدلا

كللهوتمإنجلترا،مععامالمائةحربواصعتأنف.العنيدين

وربما.ومعرفةثقافةرجلنفسههوكانكبير.بنجاحذلك

الفالوا.انظر:.الفالوامنفرنساملوكأفضلتشارلكان

ماتعندماأم(.422أ-)368السادستشارل

في.عمرهمنعشرةالثانيةفيكانالخامعرتشارلأبوه

يكنلمثمومن،عصبيبانهيارأصيب،أم293عام

صراعاتالطويلحكمهخلالفرنساوقاستقويا.حاكما

هنريالملكا!شأنفماومعرعان.الجشعينالنبلاءطبقة

.عامالمائةحربإنجلترا،ملك،الخامص

والدهخلفأم(.41461)30السابعتشارل

وصفهوقد.أم242عامأصممادسأتشارل

لقبدنمستالتيالخلوقات"أحقرمنلم"كواحدالمؤرخون

فبعد.عهدهإلىالأنظارلفتتداركجانأنإلا.ملك

ورفض.بدأتهالذيالتقدمالفرنسيونواصلوفاتها

فرنسابعرشومطالبهمالإنجليزادعاءاتأسفرنسيونا

وعسكريةإداريةبإصلاحات،الفرنسيونوقاموأراضيها.

جانعام،المائةحربانظر:.الطويلةالحربوأنهوا،نافعة

القديسة.،دارك

31عمرهكانأم(894-1)047.الثامنتشارل

كملكعشر،الحاديلويسالملك،والدهخلفعندماعاما

منجعلقدعشرالحاديلويسكان.أم483عامفى

حيثأوروبافيالمسيطرةالقوىإحدىالفرنسيةالملكية

إيطاليا،فيتوسعثم.فرنساإلىبريتانيتشارلأضاف

منوبالرغم.نابوليمملكةفيباحقيتهمطلبلهكانحيث

الضعفكشفأنهإلا،الهربعلىأجبرماسرعانأنه

إيطاليا.فيوالانقسام

العرشإلىجاءأم(.74ء-0551)التاسعتشارل

تولت.الثانىفرانسيس،أخيهموتبعدأم056عامفي

طوالالمملكةأمورتسييرمديتشيديكاترين،المحنكةأمه

!غتيالالرومانالكاثوليكقادةمعوتآمرت.حكمهمعظم

معالحربيؤيدونكانواالذين،البروتستانتقادةكبار

عامبرثلوميوالقديسعيدمذبحةالنتيجةوكانتأسبانيا.

استمرولكنبقليلذلكبعدتشارلمات.أم572

مديتشى.ديكاترينان!:.الدينيالصراع

الأصغرالأخأم(.836-)1757العاشرتشارل

ملكاأصبحعشر.السالغولويسعشرالسادسللويس

طبقةرأسعليوكانعاما.66وعمرهام482عامفي

خلالفرنسامنللفراراضطرواالذينالمحافظينالنبلاء

الطبقةأعضاءماعوضسرعان.الفرنسيةالثورة

.الثورةخلالفقدوهاممتلكاتعنالقديمةالأرمشقراطية

باءتالوراءإلىالساعةعقاربإعادةمحاولتهأنإلا

الجمهوريينمنعناصرقامتم0183عامفي.بالفشل

انتهىوبفرارهالفرار.إليتشارلواضطر،شمعبيبتمرد

المعتدلوناختار.الملكيةالبوربونلأسرةالقديمالفرع

لألممرةشمباباالأكثرالفرعمنفيليبلويسلخلافته

.البوربون

.ستيوارتأسرةمنإنجليزدننلحاكميناسمرلزف

بقوةيعتقدالحاكمينكلاوكان.أسرة،ستيوارتانظر:

.للملوكالإلصالحقفي

فيملكاأصبحأم(.46!-أ006)الاولتشارلز

إلىدعاالتاليةالأربعةالأعوامخلالوفي.ام625عام

لمأعضاءهالأنمنهاكلبحلىوقام،برلماناتثلاثةعقد

التيالحقوقعريضةقبلام628عاموفي.لطلباتهيذعنوا

هذهانتهكماسرعانالملكأنإلا،الثالثالبرلمانقدمها

قانونية.غيربطريقةضرائببفرضهالعريضة

حكمأم،064عامإلىام62!عاممنالفترةوفي

علىالاسكتلنديينإجباروحاول.برلمانبدونتشارلز

الأسكتلنديينأنإلا،العبادةفيإنجليزيةشعائرالعمتخدام

برلماندعوةإلىتشارلزاضطرمما،أم963عامفيثاروأ

عاممنانعقدالذيوهوالطويلالبرلنباسمعرفآخر

عامفىلهجلسةآخروعقد.أم36ءعامإلىأم064

منخمسةعلىالقبضالملكحاولوعندما.ام066



لشارلز803

صورقلاتق!التياللوحةهدهرسمإنجلترا.ملكالأولتشارلز

.أم637عامحودايكفانآنتودالسلحيكىالمماد،للملك

الأهلية.الحرباندلعتأم،426عامفيالبرلمانيينالقادة

أطبقةواأصبلاءاصبقةمعظمبتأليديحظىتشارشوكان

ساندلينما.المسيحىأسديراورجال،الأرمشقراطية

.البرلمانالتجاروطبقةالتطهيريون

جيشلصفوفعاماقائداكرومولأوليفروأصبح

.البرلمان

فيمورمارستونفيهامةمعارككرومولوكعسب

إلىتشارلزوهرب.أم645عامفيونازبيأم464عام

.أم466عامالحربوانتهتأسكتلندا،

إلىتشارلزالأسكتلنديونسلمماسرعانأنهإلا

هربأنهإلاذلكبعدالملكعلىالجيعقوقبض.البرلمان

أهليةحربوبدأت.الأسكتلنديينمعسريااتفاقاوأجرى

وألقىأشهر.سبعةنحوواستمرتأم،648عامينايرفي

عليهالبرلمانوحكم.أخرىمرةتشارلزعلىالقبضالجيمق

انظر:.رأسهبقطعإعدامهوتمأم946عامفىبالخيانة

وليفر.أ،كرومول

.الأولتشارلزابنأم(.685-0631)الثانىتشارلز

!شيوارت.أسرةمنالعرلقاستعادواالذينالملوكأولوهو

نأإلاملكاالأسكتلنديوننصبهأم651عاموفي

إلىللهربالثانيتشارلزواضطر،جيشههزمكرومول

أصئ،أم658عامفيكرومولماتأنوبعدفرنسا.

خلفتالتيالوصايةبحكومةراضغيرالإنجليزيالشعب

وأصئملكا.للعودةتشارلزدعواولذلك.كرومولموت

واسعة.سلطاتال!ولبرلمانهمنحهوقد.أم066عامفي

الهولنديين،معحربانعهدهفيالأحداثأهمومن

هاوسرايمؤامرةوالكبيرلندنحريقوالكبيروالطاعون

عودةالإحضار،قانونانظر:الإحضار.قانونوإجازة

الملكية.

السويدور،.المدوكمندعدداسمقشارلز

جستافسأصبحأم(.066-2621)العاشرتشارلز

الملكةعمه،ابنةتنازلتأنبعدأم654عامفيملكا

بولندايمحروبفيدخل.الحكمعنكريستينا،

أقاليمهمعنيتخلواأنعليالدنماركيينوأجبروالدنمارك

البلطق.بحرإلىملاحياوفئخطاالسويد.فىالجنولية

أوروبا.فيالسويديةالقوةقمةعهدهشهد

خلفأم(.796-)1655عشرالحاديتشارلز

عمرهكانعندما،ام066عامفيالعاشر،تشارلز،أباه

السويديةالجيوشقادعشرةالسادسةسنفي.سنواتأربع

وطوال.الهزيمةمنالسويدوأنقذوبراندنبرجالدنماركضد

فينجح،أم796عاموفاتهوحتىالطويلةالسلمفترة

الماليةالدولةشمؤونفيالانضباطوحققالنبلاء،قوةتقليص

السويدية.التجارةتحسينفيوساعد،والضرائب

ملكاأصبحام(.-1718)682عشرالثانيتشارلز

رسمياتتويجهوتمعاما،51عمرهوأم796عامفى

قادالعامذلكفي.ام007عام!ىالرتثثدسنبلغعندما

وهزمهموروسياوبولندا،الدنماركضدالسويديةالجيولق

تشارلزقاموسكسونيابولندافيطويلةحربوبعدجميغا.

مأ907عامفيهزمهالكبيربوسأنإلارومميا.بغزو

علىالحصولوحاولتركياإلىتشارلزهرببولتافا.عند

إلىعاد.خطهفشلتروسيا.لمهاجمةتركيامنمساعدة

الدنماركمعالحربواستأنف،أم471عامفيالسويد

النرويج.فيالمعاركإحدىفيقتلورومحيا.

أسس!أم(484-)1763عشر.الرابعتشارلز

عاممنحكمالسويد.فىحالياالحاكمةالملكيةالأسرة

باتيستجان،برنادوتانظر:.ام484عامإلىأم881

.جول

.شارلمانانظر:.الأكبرتشارلز

التاجعهدولي(.-أم)489الأميرتشارلز،

،عمرهمنالثالثةفيتشارلزكانعندما.البريطاني

الملكجدهماتأنبعدملكة،إليزابيث،أمهأصبحت

صاحب:هيوألقابهالكاملوأسمه.السادسجورج

فارس،جورجآرثرفيليبتشارلزالأمير،الملكىالسمو

أوفوإيرلويلزأمير،باثفيالامرالفرسانقائد،الوسام

إيرل،روذسىأوفدوق،كورنوولأوفدوقتشستر،

الساميالمندوبالجزر،سيدرينفرو،بارون،كاريكأوف

لأسكتلندا.

يومفيلندنفيبكنجهامقصرفيتشارلزالأميرولد

للتاجعهدوليأولأصبح.أم489نوفمبر،41



903لثالثاتشارلز

الملكةعنينوبالى.كانااللذاددياناالراحلةوزوجتهتهـثارلزالأمير

لويسفيلبآرترواجم،ابنالىولهما.العامةالمهاممنكتيرفىإليزاليت

ديعيد.ألبرتتشارلزوهنري

القصرعنبعيداتعليمهمعظبمعلىحصل.البريطانى

المتبع،التقليدعنيخرجأنفيليبالأميرأبوهراى.الملكي

منذالقصر.خارجالحياةعلىتشارلزالأميريعودوأن

يكونأنمنبدلأالخاصةالمدارسإلىتشارلزخرج،الثامنة

،أم6ء9وفى.بيتهفىخصوصيونومعلمونمربونله

إلىأم579عامومن.لندنفيهاوسهيلبمدرسةالتحق

إعداديةمدرسةوهى،تشيمإلىانضم،أم269عام

فياسمهتشارلزسجلأم629في.لندنمنبالقرب

فىألانضباطشديدةمدرسةوهى،ستونجوردون

تمبرفيام669عامأشهرلحشةوقضىأسكتلندا.مرتفعات

العنيفةالأنشطةعلىتؤكدأستراليةمدرسةوهيتوب

إلىذلكبعدتشارلزعاد.المدرسةأسوارخارجالشاقة

ينايرفىالصفعريفأصبححيث،ممتونجوردون

انشطةعلىتشارلزأشرفللصفوكعريف.أم679

الطلابية.المنازعاتحلفيوساعدوأعمالهمالطلاب

التابعةترينتيبكليةتشارلزالتحقأم،679عامفي

جمعيةفيواششرك.التاريخفيوتخصصكمبردجلجامعة

الخاصةطائرتهوقاد،والكريكيتالبولوورياضتيالتمثيل

عامويلزأميرلقبتشارلزالأميرإليزابيثالملكةمنحت

مأ969عامفي.تسئسنواتعمرهكانعندماأم8ء9

قلعةفيبهيجتقليدياحتفالفيويلزشعبإلىقدمته

تشارلزأصبجع،أم079عاموفيويلز.بمقاطعةكارنارفون

الطيرانسلاحبكليةوالتحق.اللورداتمجلسفيعضوا

الملكيالطيراندورةمنوتخرجأم719مارسفيالملكي

فىالمتقدمالطيراندورةمنوتخرجام719مارسفي

الملكية،بالبحريةالتحقأم،719فيبعدفيما.أغسطس

.ام769عامنهايةحتىفيهاوخدم

دياناالليديتشارلزتزوجأم819يناير91في

بريطانية.أرستقراطيةوهيام(-1691799)سبنسر

يوليو21فىطلاقهماوتمأم،499عامانفصلاولكن

دياناالاميرةطليقتهلقيت،ام799وفي.أم699

برفقةكانتعندمابباريسمروريحادثفيمصرعها

نفسفينحبهقضىمصريأعمالرجلوهوالفايد،عماد

تشارلزوللأميرعليها.قرانهسيعقدكانإنهقيل.الحادث

لويص!،فيليبآرثروليمهمادياناالراحلةالأميرةمنابنان

المولودديفيد،ألبرتتشارلزوهنري،أم829فىالمولود

تشارلزأستقطب،الثمانينياتنهايةفي.ام849في

الحديثة.العمارةلانتقادهالإعلاموسائل

الأكبرالدوقأم(.229-)1887الأولتشارلز

وملكللنمساإمبراطورآخركان.جوزيففرانزكارل

أصبح.ام619عام،جوزيففرانسيس،عمهخلفالمجر.

فيفرديناندفرانسيسالأكبرالدوقاغتيالبعدللعهدوليا

فىالحلفاءمعسلامايعقدأنتشارلزحاول.أم419عام

سويسرأ.إلىنفى،بلدههزيمةوبعد.الأولىالعالميةالحرب

تمالمجر.عرشلاستعادةفاشملتينمحاولتينبعدفيماأجرى

فيها.ماتالتيماديراجزرفيأسرتهمعإقامتهتحديد

!يديبالمدكابنأم(.-788أ71)6الثالثتشارلز

ملكاألحكموتولىمدريدفيولدأسبانيا.ملكالخامص

أسرةمنعضواكان.وفاتهحتىأم975عاممنلأسبانيا

تحكمبدأتالتىالفرنسيةالملكيةالأممرةوهى،البوربون

وصلتفترةتشارلزحكمسجل.أم007عامفيأممبانيا

تعرفوأصبحتذروتها،إلىأسبانيافيالإصلاحاتفيها

تلكخلالأسبانياطورت،البوربونإصلاحاتباسم

تعديلاتأدخلتكماكبير،بشكلاقتصادهاالفترة

.الإدارينظامهاعلىعصرية

الصناعة.ونموالبحريةالترساناتبناءتشارلزشجع

الدولة،فىالنقلنظاموحسنتالتجارةحكومتهوحررت

تعدادأولوأجرت،ورقيةألممبانيةعملةأولوأصدرت

اليسوعيونطردام،767عاموفى.المملكةفيللسكان

أسبانيامن(قويةكاثوليكيةدينيةجماعة)أعضاء

اللألممبانية.وال!مبراطورية

ساعدأم(-783ا)ء77الأمريكيةالثورةوخلال

عاميوفىودبلوماسئا.مادئاالأمريكيةالمستعمرأتتشارلز

فيالبريطانيةالقواتقواتههزمتام781و0178

أستعادت،لذلكونتيجةبنساكولا،وموبايلفيالجنوب



راي،لزرتشا031

.أم783عامفيبريطانيامنفلوريدارسمياأسبانيا

فيأسبانيامنفلوريداعلىا!متوأتقدنيابريصااوكانت

.أم763عام

أمريحي،مطرب.(م0391)راي،لزرت

بالمومسيقىكثيراأسلوبهتأثربيانو.عازفر،أغانومؤأغ!

تشارشأنمنالاشوالجاز.ومو!حيقىالإنجيليةوالترانيم

فيأسهبأعماأح-اشتخرأنهإلا،مرموقحازمو!ميقي

الأعنياتأدائهبمسبأصئمشهورا.الشعبيةالموسيقى

أ،،ناج!!عملأ!أووهيذهنىفيجورجيامثل،

عنأتوقفأنأستطيعولاأم(069)عامفيو!عجالت

أم(.)629عامفيوسجلتحبك،

اسمهعيروقد.الأمريكيةاحورجيالولايةألبايفيولد

يتجنبلحي،الخمسينياتأوائلفيتشارشرايإلى

رايوشقربنسونررتشارلزرايألملاحصمامعاسمهاختلاط

فيماصوالحلوالأزرقالماءبمرضرتشارلزأصيب.روبنسون

دهـس!.أحساممعةاسفيأعمىوأصب!!اخامسةسنفيعينيه

فيأ!مياوأطصمأوغسصص!ساتمدرسةفيالمو!ميقى

جماعاتمعحوأخهلدأ.الأربعينياتاأواحرفيفلوريدا

روحانيبكم!إالحاص!صوتهوطوربهالخاصةالحاز

أطية.عاشعبيةأكسبهمما،مومسيقيةآلاتوعازف

م(.6291-481)3داوتيمونتجوتشارلز

قامر،كمبردججامعةفيالحيولوجيادرسإنجليزيأ،رحا

أ!شرينافيوهوالمتجمدةالمناطة!إلىاسعتكشافيةبرحلة

ودرس،الوطنيةلغتهلخدمةالانصرافقررتم،عمرهمن

بأ!مبانيارحلاتهداوتيبدأ.والهولنديةالدنماركيةاللغت!ت

أغاهرةاوص!!حيثفمصراليولانإلىدهبثملياوإيصاأ

مدينةوص!!حتىمميناءصحراءعبرلماأم،875عام

فيالأثريةالمدينةلحصطمدائنعنسمعحيثاقيهـاء

وليرتودبوركهارتمنك!!ينحىأصمالتيالحجازشمالي

إشىوانضممشاهدتهاعلىداوتيوعزمإليها.أ!صولافي

مدائنإلىوصل)خليل(.مستعاراسمتحتللججقافلة

المنطقةفييتجولأنواستطاعأم،876نوفمبرفيصالح

المقابر.واجهاتفيالمنقوشةوالرمعومالكتاباتمستنسخا

حياةداوتياثردمشقإلىمإلحجاخالعودةمنوبدلا

مروخلاا!امعهما،وتجوا!لدويةجماعةمعوعاشالبداوة

مدائنإلىالعودةداوتيقررالحراشتدادمعوتيماء.لجدينة

مصر.إلىالبحرليهـصبأصساط!اإلىاتحههناكومنصالح

ثمأشهرأرلعةلمدةالحرةمخطقةفيبجولةداوتيقام

راحةإلىلعدهاتوجهشحمر،بجب!ماراحائلمدينةدخ!!

أمروقد.الأتراكا!ميوةتحتحينذاككانتالتيخيبر

أبريلفيوصلهااكتىحائلإلىبانرجوعداوتيصمهاحا

كتيرةمشاك!!فييوقعهللنصرانيةتعصبهحانو.أم878

حائلمنبالرحيلامروأسذلك،الناسعامة"المسؤول!تمع

أسابئ.ممتةفيهابقيحيث،عميزةت!بريددإلىوتوجه

إلىاصلحجاخقافلةمعتوجهأم878يوأجوصتالخامص!وفي

أغسطسفيجدةإلىتوجهتماطائفا!ملووالحجاز،

رسم،الصحراويةالعربيةالجزيرةثتابهصتصو.م1878

حياةعنكتبكماالجزيرةعننوعهاصفريددرةصوشيه

كرمهموعن،وشدةمعاناةمننهيقاسومارأصدوا

حياتهمفيالمفارقاتمنكثيراوأبرر،وعاداتهم

التيهلصحراءالفائقةالرتابةأدرككجيوأ!جيو.الاجتماعية

الذلمنعانواالذينالرحالةأكثرمييعدأنهكما،القاحلة

.الحياةومشاثوالهوان

والتجارةالصناعةومركزأحاصمةارلسئونفى

الولاياتشيالغربيةفرجينيافياشئيسياصلاتالموو

وسكاننسمة)28757لهاس!ظعدديملغ.الحتحدة

أ!شاعاتاتعتبر.نسمة434.02الحضريةاهمصقةا

جنوجمماالصناعاتتلكأكبرإحدىاهدينةفيأ!جميائيةا

نهريملتقىعندتشارلستونمدينةتقرالمتحدد.أ!الأياتا

وكالاوها.إلك

مشرعوهوكلندن!ت،حورجاشترىأم787عامفي

عليهتقعالذيالمكانفيأرضاضجيميا،ولايةصت

منومجموعةهوقامالتاليالعاموفي.الانتشارلستون

شاوها،كطواديلحممايةليفورتتسمىقلعةببناءالجنود

هذايمتد.الولاياتلينحدودمنطقةمجردكانأصذيا

نأكلندنينوتوقعأوهايو،ونهرالأبلالقجبالب!!ا!اديا

.المتحدةالولاياتبغربييصلطريقاالمنطقةهذهتصبح

فورتقلعةمنلالقربكواخاأالمستوطسونبنىماوسرعان

رسميا.مدينةالىالمستعمرةاتأم497عام..أ و!!يي

أبيهباسمتيمناتاونتشارشاسماعليهاكلندن!توأطلق

فىتشارلستونإلىالمسمهاالمدينةغيرتر.!لندزربتشارلز

.أم818عام

2.ك!ا92كاناوها،مقاطعةمركزتشارلمستونتغطي

فيتشارلستونفيالعاملةالقوىمن%02حوالييشتغل

الحكومةمنكلفيويعمل.والجملةالتجزئةتحارتي

وتضم.المدينةس!!انمن%أ5حواليالصناعيوالقطاع

مجمعا018حواليتشارلستونفيالحضريةالمحطقة

الدخلثلثيحواليالكيميائيةأصناعاتادوتزرصماعيا.

الفحمعلىكبيربشكلالصناعةتعتمدر،للمديحةأ!شاعيا

المخطقةمنالمستحرجأضفطواالطيعيوالغازالحجري

.ورةالمجا
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على:تشارلستونفيالأخرىالمنتجاتوتشتمل

المعدنية.والمنتجات،والزجاجوالأغذية،المشروبات

فييصطادونالأخرىوالقبا،!شاونيقبائلهنودوكان

فيالأمر.أولالمستوطنونأجهإوصلعندماكاناوهاوادي

التخومرجلكان،الميلاديعشرالثامنالقرنتسعينياتخلال

.تشارلستونالانيسمىفيمايعيش،لوندانيالالمشهور

فىالشماليةكارولينافيمدينةأكبررووىف

الماللشؤونرئيسيامركزاتعد.المتحدةالولايات

عدديبلغ.الشرقيالجنوبفيالجملةوتجارةوالمواصلات

كلهاالحضريةالمنطقةوسكاننسمةء93!349سكانها

كم25بعدعلىتشارلوتتقع.نسمة390.162.1

في،الجنوبيةوكاروليناالشماليةكارولينابينالحدودشمالي

الولاياتفيالمنسوجاتإنتاجفيالريادةلهامنطقة

وطبيةمصرفيةخدماتالمنطقةلهذهتقدموهي.المتحدة

جملة.وتجارةوتأمينية

الآلات:الرئيسيةالصناعيةالمدينةمنتجاتوتضم

المطوعة.والموادوالمنسوجاتالأطعمةومنتجات

آيلاندزفيرجينعاصمةأماليتشارلوى

عدديبلغ،الكاريبىالبحرعلىبحريميناء.الأمريكية

الاوممطالشاطئعلىوتقع.نسمة11و756سكانها

الجزيرةهذهوتقع.توماسسانتلجزيرةالجنوبيةللناحية

جزيرةتسدبورتوريكو.شرقيك!ا65حواليبعدعلى

بالخلئأماليتشارلوتوتحيطجزئيا،المدينةميناءهاسيل

المركزوهي.للجزيرةالرئيسيةالحافةإلىراجعةوتمتد

مشهورامنتجعاالمدينةوتعتبرللجزر.الرئيسيالتجاري

باسمتيمناالاسمبهذاأماليتشارلوتوسميت.للعطلات

!ميطر.الدنماركملكالخامصركريستيانالملكقرينة

.أم719عامحتىتومالمعانتجزيرةعلىالدنماركيون

الأمريكية.يلاندزآفيرجين:أيضانظرا

جرانالجغرالية(،)الأتاليمباراجواي:انظر.ووف

تشاكو.

هنكا.(م7481-0871)ستومالمرر،تشا

.أم843عامالحرةأسكتلنداكنيسةأسم!،أسكتلندي

طريقةحولخلافإثرالرسميةالأسكتلنديةالكنيسةترك

قبلمنانتخابهميحبذتشالمرزكانفقد،الكهنةانتقاء

كماالأحد،مدارسودعمهلاهتمامهصيتهذاع.الشعب

درسأعقراء.المساعدةالتبرعلحملاتمشهورامنظماكان

1828عاميبينماالفترةفيأدنبرهجامعةفياللاهوت

بأسكتلندا.فايففيأنستروثرمدينةفيولد.أم843و

والفضاءبمللطيرانالوطنيةالإدارةانظر:تشالئجر.

الفضاء(.ني)الاسالففماءرحلات)جدول(؟الفضاءرائد

بريةمعارك)جدولالجيشانو:.معركةثشالوئز،

(.شهيرة

تاريحية(.)سدةبيروانظر:.تشائتشان

شرقيجنوبفىهونانمقاطعةعاصمةثشائجشا

تجاريةمدينةوهيشما،تشانجأيضااسمهاويكتب،الصين

نسمة.ا).030/66سكانهاعدديبغ.كبرىوصناعية

زياج.نهرعلىتقع

والزجاجالنحاسيةالأدواتتشانجشامصانعتنتجع

التجارةبمهماتالنهريةالقواربوتقوم.والأقمشةوالالات

السكةخطيمركماشمالأ،ووهانوتشانجشابين

القائددرسوقد.تشانجشاعبرغوانغزهاوب!صينالحديدية

أولوبدأتشانجشا،مدارسفيتونجماوتسيالصيني

.أم219و1191عامبينهناكالسياسيةنشاطاته

-يرةفيا!بلأ-ىالرئيسيالمقرلخال!جي

خلالأليابانيونأ!رهمممنالحلفاءأسرىضم،سنغافورة

يممقرأم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

عسكريةحاميةاحتلتهقدوكان،الجزيرةرأسعلىتشانجى

أسرمنتمكنوااليابانيينأنليد.الحربنشوبقبللريطانية

فيوالأستراليينالبريطانيينالجندمن000.05منأكثر

البدايةفيللسجيناليوميةأ!جبةاتتجاوزلم.أم429عام

منجداضئيلةوكمياتالأرزمنجم453منأكثر

ومعوالسكر.،والحليب،والدقيق،والخضعراوات،اللحم

تدريجيا.الكمياتهذهقلصستفقدذلك

أول.؟(م.ق892؟)مورياجوبتائشاندرا

وحكمماوريا،إمبراطوريةأمس!الهند،فيمشهورإمبراطور

تشاندراجوبتافرض..مق892إلى132عاممنالبلاد

الصارمةالعقوباتوقرر.الشعبعلىالباهظةالضرائب

!دعنالنكوصجريمةفيهابماالمرتكبةالجرائمعلى

الطاعةليضمنوالخبرينالجوا!عيصرإلىولجأ.الضرائب

اقتصاديةمزاياتقديممنتشاندراجوبتاتمكن.لإرادتهالكاملة

.والطرقالريقنواتدتحسينهلشعبهكبيرة

زمامبتسلمهماورياإمبراطوريةتشاندراجوبتاأسه!

بعدهاوهزمالأكبر،الإسكندروفاةعقبالبنجابمنطقة

ومد،الجانجنهرواديفيالممالكإحدىوهيماغادا

يعرفوماالهند،شمالىفيالمناطقمعظمإلىسلطانه

.أفغانستانمنوجزءحاليابالباكستان
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-م0191)ننياهماسبرا،رسيخاراندتشا

جائزةتقاسماالفدصة،الفيزياءفيأمري!صأ*اعاأم(.99ء

لبحوثهمافاولرأ.آمئرأم839عامللفيزياءنوبل

ماأكثرتشاندراسيخارويعرف.النجوموأفولتطورحول

إلىإشارةالبيضاءالقزمةالسجومحولببحوثهيعرف

فلقد.النجومبعضتطورفيالمقتضبةالأخيرةالمرحلة

تفوقكتلةالبيضاءالقزمةللنجومكانماإذاأنهاكتش!

جاذبيتهانتيجةتنهارفإنهامرة4.1بنحوشمسناكتلة

فياةكمافةذاتنجوما-نيوترونيةتصئبوماوبهذا.ذاتها

وللتقبسوداء.ثقوبالتصبحأكثرتنهارأو-واحدةذرية

بتفادياطضوءحتىتسمحلا،شديدةكثافةالأصعودا

أغزميم!شأكتىأغصوىاال!صتلةوتعرف.القو!ةجاذبيته

تشاندراسيخار.بكتلةانهيارهقب!يصللهاأنأبيض

الاد(.)باكستانلاهور،فيتشاندرامميخارولد

عامبالهند،مدراسفيبريزدنسىكليةفيوتخرج

منالفيزياءفيالدكتوراهشهادةعلىوحص!!،أم339

زميلأحصمبردجفيبقيإنجلترا.فيكمبردججامعة

الهيئةإلىانضراعندماأم379عامحتى)عفهموا(

الجنسيةعلىحصلشيكاغو.جامعةفيالتدريسية

أمريكيا.مواطناوأصبحأم539عاما/لأمريكية

عاصمةوهىأمحند،اشماششيحدشةمدينةتشالدلجار

أطبمحابالشترح!ةأحاحهممةوا،الاتحاديةتشانديجارمقاطعة

عددوجامعتهما.أعليااالولايت!!امحاتقعحيتوهاريانا

الهند.:ال!إ.الموقعلمعر"شة.نسمةء.452.9سكانها

السويسريالمعماريالمهندستشانديجارصمم

قطاعاتشكلعلىالمدينةخططتوقد.لوكوربوزييه

منشبكةبوساطةببعضبعضهايتصلالشك!!مستطيلة

اسماأطلق.السريعةالسيرلحركةصعممتالطرقات

الهنديةللإلاهةاتخذمعبداسمممنالمدينةعلىتشانديجار

يبعدصغيرتلقمةعلىضريحهايقعحيثتشاندي،

صغيرةقريةتشانديجاركانت.المدينةعنكمأ.حوافي

وإن،م4791عامالحدشةللمدينةأضخطيطابدأعندما

وفي.القرنهذامنالخمسيمياتفيإلايبدألمبناؤهاحطن

حجير.حدإلىاكتملتقدالمدينةكانتالسبعينيات

وعندما.البنجابولايةحاضرةلتكونالمدينةصممت

البنجابوهماأم669عامفيولايت!تإلىالولايةقس!ت

تشانديجارتديرأنالاتحاديةالحكومةقررتوهاريانا،

منوكانلهاريانا.جديدةعاصمةبناءيتمأنإلىمركزيا

أنهاغيرالبنجابإلىعندئذتشانديجارتعودأنالمقرر

معا.أ!لايتيناعاصمةالآنحتىأ!لاتزا

لوكوربوزييه.:أيضاان!

البناءصممتشانديجار.فيلغانديالتذكاريةبهافانمكتبة

لوكوربوزييه.

وشكالهند،لثمالفي!عاتا!يئولايئرتشادب

وفي،البنجابولايةمعوالغربيةالشماليةحدودهافي

الموقع،لمعرفةهاريانا.ولايةمعالجنوبيةرالشرقيةدهاحدر

الهند.:انص!إ

فيقرية22وتشانديجارالعاصمةمنالمقاطعةتتآأف

بتعداد2،كما41تبلغرقعةعلىوتمتدبها.المحيطةالمنطقة

السكانيتحدثحيث.نسمة725064يقاربسكاني

والبنجابية.الهنديةهمارئيسيتينلغتين

أراضيها،منهكتار.0003حوالىتشانديجارتزرع

المحاصيلوالأرزوالبطاطسوالقمحأحشاميةاالذرةوتشك!!

الولاية.مساحةرلغفتغطيالغاباتأما.الرئيسية

يبلغ،الحجمومتوسطةكبيرةمصانعتشانديجاروفي

الجاهزةوالملابسالجواربتنتجعمصنعاعشرخمسةعددها

والمضاداتالكهربائيةالعداداتر،الحياكةآلاتوإبر

وهناك.المقوىوالورق،الخفيفةباتوالمشرر،الحيوية

موادتنتجالتيالصغيرةأصناعاتامننوع00/2.نحو

الحشريةوالمبيداتالراديووأجهزةالابوابكلوازممنوعة

وترتبط.والدهاناتالسياراتوقطعوالأقمشةوالمفروشات

بشبكةالهندشعمالفيالأخرىبالمناطقتشانديجار

جوية.وطرقحديديةوسككبريةمواصلات

مكتشفأم(.556-؟)ريتشاردتشائسيلر،

ففيوروسيا.إنجلترابينتجاريطريقباكتشافقامإنجليزي

الممرعنتبحثحملةعلىعامامرشداع!تأم553عام

أ-أ-صيرل!ء؟!لم86

/،7!!ءصكاقيكا،جكأ!كا7-ء/!؟!7ع!34لارز!ء،ءص!!ء!ولأش!برزركانيسء.،ع03،ح،د3،

ص3؟7ء!ع7-عءير77!!!!!43زركالأكاع7*ء

ء!"7و-كاى/ع?-+فئشس!!ءىءع؟:ض!سفيزركأئرئر

عء!كا!7ش!حبز!!ئه!3؟ءى-7كا
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رافقهالذيوالفريقهووأبحر،الصينإلىالشرقيالشمالي

حيثلوفوتين،جزرإلىوصلواحتىسفنثلاثفي

تشانسيلرأجبرممابعضهاعنالسفنهوجاءعاصفةفصلت

السفنرستحيث،الأبيضالبحرفيشمالآالإبحارعلى

وهناكموسكو.وصلحتىبرارحلثم،شاطئهعلى

يفوضخطاباوأعطاهبالترحابروسياإمبراطوراستقبله

وكونتروسيا،معالتجارةبممارسةالإنجليزيةالسفن

توفي.الغرضلذلك"الموسكوية"الشركةباسمشركة

لموسكو.ثانيةرحلةمنعودتهأثناءتسانشيلر

رجلم(.-1842ا078)أليريوليمتشاننغ!

وتدعوالتثليثكنيستهترفضأمريكىكنيسةوقائددين

خلالهذهالتوحيدتشانئنظريةأعلنالتوحيد.إلى

عامالأمريكيةالمتحدةبالولاياتبلتيمور،فىألقاهاموعظة

الموحدينرابطةأس!ام825عاموفى.أم981

السلامأجلمنعمللها.رئيسأولوأصبحالأمريكيين

منعددفيأيضاأثرلهوكان،الرقوناهضالعالمي

وهنري،إيمرسونوالدورالف:مثلالأمريكبنالكتاب

عملكذلك،لوويلرسلوجيمسلونجفلو،ودزورث

بوسطن،فيستريتفيدرالكنيسةفيقسيسا

فىولد.وفاتهوحتىام308عاممنماساشوسيتس

يلاند.آرود،نيوبورت

إلىالتتارأخذه،الكلابسلال!تأقدممنتشاوالتشاو

كلبيستخدموكان..مقسنة0001حواليمنالصين

ليؤكل.يربونهكما.والحملوالسحبللجركلباأوحراسة

أسودلسانولديهكالأسد.منظرهيبدومكتنز،كلبوهو

فروةذوأحدهماالتشاو:مننوعانيوجد.الزرقةإلىيميل

كميةلهالخشنةالفروةذو.ناعمةفروةذووألاخرخشنة

الصوفمنتحتيةطبقةمع،الكثيفالطويلالشعرمنوافرة

كثيفوهوالرقبةحولعرفاأوطوقاالشعريكون.الناعم

،الصفرةإلىمائلاأسمرالعادةفياللونيكون.الأرجلعلى

إلىيميلأو،أسودأو،أزرقأو،شاحباأصفرأوأحمر،أو

منالكتفمستوىعنديباإرتفاعه.الفضيالرمادياللون

كجم.27و42بينويزنسمء6إلىسم46

-0481)إليتشبيتر،تشايكوفيسكى

عالميا.اشتهرواالذينالروسالموسيقيينأولأم(.398

العازفةالمولمميقيةالفرقةتنسيقمنمتمكناكان

الالاتأصواتمزجمنفذةبمقدرة)الأوركسترا(

لهوكانت.المتنامىالموسيقيالأثرلخلقالختلفةالموسيقية

الغنائية.المقطوعاتكتابةفىخاصةموهبةأيضا

وصفلقد

مؤلفبأنهتشايكوفيسكي

عليهايغلبالتيالموسيقى

موسيقاهبعضتعد.الحزن

الخصوصوجهوعلىحزيخة

منأللأخيرةالحركةتلك

)سيمفونيته(معزوفته

كتبأيضالكنه.السادسة

تشايكوفيسكيبيترفىكماملهمةموسيقى

ومبادراتسلافمارلثن

قصيدتهفيكمابالمشاعرالحافلةوالموسيقىأم(81)2

الباليهموسيقىأيضاوكتب،وجولييتروميوالسيمفونية

جانبإلىنتكراكرسويتفيكمابالحيويةالزأخرة

القوية.سيمفونياته

روسيا.فيفوتكنسكفيتشايكوفيسكىولد.حياته

.أم085عامبطرسبرجسانتفىالقانونمدرسةدخل

منبطرسبرجبسانتالموسيقىمعهدفيالمومميقىدرس

وهو،روبنشتاينأنتونيدعلىام866إلىام862عام

أولتشايكوفيسكىكان.موسيقيومؤلفبيانوعازف

الموسيقى.ألمماسياتفيمنظماتدريباتلقواالذينالمومسيقيين

معهدفيالموسيقىبتدريسيقومتشايكوفيسكيكان

.ام877عامحتىأم866عاممنللموسيقىموسكو

عامحواليفيالمومميقيالتأليففيالجديةبدايتهكانت

الأثناءهذهفيوانفعالاتهأحاسيسهتطورت.ام866

المثيرومن.النفسيالإحباطمنطويلةفتراتخلال

الموسيقيةمقطوعاتهأكثرمنبعضاألفقدأنهللعجب

ولكنهتشايكوفيسكيتزوج.الفتراتهذهخلالبهجة

وكادتزواجهما.منقليلةأسابيعبعدزوجتهعنانفصل

العصبي.الانهيارإلىبهتؤديهذهالانفصالتجربة

الحقوقمكفوننادزهدااسمهاثريةأرملةاششرت

.ام876عامتشايكوفيسكيأعمالببعضالمتعلقةالأدبية

والمساندةالدعمتقديمعلىووافقتبموسيقاهأعجبتلقد

الموسيقي،للتأليفوالمريحالمناسبالجولهيتوفرحتىله

تبادلاأنهماغيربينهمالقاءيتمألاعلىمصرةوكانت

ممامضمونادخلاذلكلهوفروقد.لسنواتالرسائل

التأليفعلىجهدهمركزاموسكو،معهدعنيتخلىجعله

قاعةأفتتاحفىوشارككثيرةبأسفارقام.الموسيقي

.نيويوركمدينةفيكارنيجي

السادسةتشايكوفيسكيسيمفونيةتقف.أعماله

الأولىالثلاثسيمفونياتهأما.الفنىتطورهفيبارزكمعلم

سيمفونيتهوتعدالحاضر.الوقتفيتؤدىمانادرافهي

نأكما،السيمفونيالنمطعلىروائعهأولىالرابعة
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حيثمنالأجملهيأم()888الخامسةسيمفونيته

السادسة!عيمفونيتهحادتوقد.المنفمأالتركيب

التقليديالسيمفونيالنمطعنالحزنعموانهاوأم()398

الحر!صةفيوذلكأحميقةاالمأساويةاطشاعرعنبتعبيرها

الأصرة.ا

الأحرىالمومسيقيةتشايكوشيسكيأ!أعماتضما

سوايتنتكراكر(م0881)الإيطاليالكابريشيو

مؤأغاتتعد.أحرىمقطوعاتأرلغإلىلالإضافة

والأوركسترالليانوكونشبرتوا،خرى1تشايكوفيسكي

حمذافياغذداا!الأعماامن1875(-)1874أرغ

أطفيولنعسيلمهمامؤأغاتشايكوشيس!يمثتب.المجال

وأعمالأصوتيةموسيقيةقطعاألف!ثماأم(،)876

اشقصاتأصبحتوقدأجيانو.اعلىالمنفردللعزف

مرتشاي!صفيسحيألفهاالتي)الباليهات(الثلاثالتعبيرية

(أم876-)1875البجعبحيرة:وهيالفدة،الأعمال

البندق؟كسارةأم(988-)1888النائموالجمال

برا،الارمؤأغما11تشاي!صفيس!يكتبأم(.)298

يوجينبراأوفقصأح!ى!حياررخارخمناشتهرتالتيوأممن

سبيدزأوفزكوينأم(878-)1877أونيجن

أسشاىراأعمالمنحلماتهاامشمدتوكلتاهماأم(086)

ممبيدأوفحصين!تبت.بوش!ص!!ألكسشدرالروسي

!مي!طوجيةمو!عيقىوهيأنوج!!يوجينمنأكبربمقاييس

البشر.يحكمأسذياأغدرافكرةعليهاتطغىعنيفة

المومميقي!تأصكتابابينمنتشايحوفيسكياشتهر

أسذينالرالروالمو!ميقي!تأولكانأنهأي،غرجمطبأنهالروس

وأول،الغربيأضمطاعلىمصقولةمومعيقىأجف!بتأقاموا

النقادبعضريميلروسيا.حارجواسعةشعهرةاكتعسبمن

تعتمايكوفيسكيمو!ميقىفيالحزننغمةبأنالاعتقادإلى

في،الروسيأصلهاعلىالدالالوحيدالأثرتقريباهى

روسيبأنهدائماتشايكوفيس!صفيهيزع!االذيالوقت

منمقتطهفاتعلىتشتملأعمالهوأن،مشاعرهفىتمافا

أكثرأنتشاي!صفيسكييذحص.الشعبيةالرو!ميةالأغنيات

،موزارتأخربياالمو!عيقارهمابهمتأثرالذينالموسيقي!ت

أعمالمرالكثيرإنجلينكا.ميخائيلالروسيوالموسيقار

المومميقي!تهذينروحب!مزيجاتمثلتشايكوفيسكي

كبيرا.اختلافابعضهماعنيختلفاناللذين

حزبساسةمن(.-أم)269جوانتشايلد،

رئيسمسصسبتتقلدامرأةأولوهي،الأمشرابالعمال

.أم869عامفي،ال!مشراليالبرلمالىفيالنوابمجلص

هيورزقتأجا.بأ!شراملبورنفيأوليجوانوأسدت

لعدواضطرتالأبناءامنخمسةتشايلد،هالوزوجها

المنازلنظافةفيتعملالأن،أم639عامفيزوجهاتمو

علاقتهابدأتوقدبالتزاماتها.الوفاءأح!!من،المصانعر

فازتأم749عاموفي،الفترةهذهخلالالعمالبحزب

بذلكفأصبحتفكتوريا،فيهينتيبمقعدتشايلدجوان

مجلسفىالعماللحزبكممثلانتحالهاأامرأةأول

عامفيالنوابمجلسشئيسنائباأصبحتوقد.أسوابا

أ86!عاميبينالمجلسرئاسةأيضارتوأت،أم684

.أم686؟

اثارعال!اأم(.579)2918جوردونتشايلد،

مجالفيمهمةاكتشافاتلهاجا،أستراأجدموامن

استحدثوقد.التاريخقب!!مافي،ليةالأوروالمصنوعات

الحياةعلىالضوءألقتاكتشافاتهأضمسيرمهمةوسائ!

مطوعاتتضم.البدائيةاصلحماعاتالمتغيرةالاجتماعية

يتحدثالذيم(،1)259الحضارةفجر:الثلاثمائةتشايلد

(أم)549للماضيصورةوترتيقالحصارةأصوأ!عن

.المصنوعاتآثاراضفسيرمميلةوعرتححدثأصديا

سيدني.مديمةفيتشايلدنجوردرشيرأ!دؤ

وابن.أب،ال!يرلنديينالساسةمن/،تن!تاسمرربف

كاتبأم(،229-0871)تشايلدرزإرسكينروبرت

أجلمنالنضالفيمهمادوراأدى،سعيامعةورج!!

مأ419عامفيسقاردإيختهواستحدمأيرلمدا،استقلال

الأيرلند!نالمتطوع!تإلىألمانيامنوالذخيرةأجنادتالجلب

الذيأاللأيرلندياالوفدشيعضواوكانهاربور.هاوثفى

لاحقاانضموقد.أم219اتفاقيةمباحثاتقاد

ال!تفاقية.عارضواأسذيناللجمهوري!ت

قواتقبلمنام،229عامفيتشايلدرزعدقبض

.بالرصاصرمياوأعدمحوك!حيث،الحرةأيرلندادوأط

.كمبردججامعةفيتعليمهتلقىو،أضدنمواليدم!وهو

بعنوان،الجاسوسيةعنقصة،أم309عامفينشروقد

.أم979عامفيممينمائيفيلمإلىتحويلهاتم،الرماللغز

أم(.-749أ09)5تشايلدرزهاملتونإرسكين

نائباكانأم(.-1749)739أيرلنداجمهوريةرئيس

فيأم739إلى9691منالفترةفىأ!زراءالرئيس

فيانافي!ط.حزتشكلهاالتيالحكومة

جامعةفىتعليمهوتلقىلندنفىتشايلدرزولد

،3891عامالنوابمجلسفيعضواانتخب.كمبردخ

حكوميمنصبأولعلىحصلأعواملسشةذلكوبعد

المحليةالحكوماتأ!زيراكبرلمانيتيرالس!منصبوهو

كلفيمختلفةمناصبتقلدوبعدها.العامةوالصحة

.أم739عامحتىتعاقبتالتيفيلفياناحكومات
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الداك!والأخصالعاحيالأبيضلينلو!ايتراوحالتشايوتيثمرة

طولا.سم15حواليإلىوتنمو

أططيزرع،الكرمفصيدةمنمتسدقنباتالتشايوتي

وأوراقهالقشدةبلونوأزهارسميكةجذوروله.لثمرته

شسجرةتغطيأنمنهاواحدةلنبتةويمكن.قلبشكلعلى

.ام5ارتفاعها

بينأشكالهتتراوحالذيالقرعالتشايوتىنباتاتوشمر

إلىلتصلالثمارهذهوتنمو.الشكلوالكمثريالمستدير

بينأ!انهاأوتتفاوت.كجمأ،5ووزنهاطولأ،سم51

نباتقرعيطبخ.الداكنوالأخضرالعاجيالأبيض

والحلوىالفطائرعملفيويستخدمعادةالتشايوتى

نباتوعيدانوأوراقجذورأكلويمكن.والسلطات

للماشية.علفاأحيانايستعملالنباتأنكما.التشايوتي

هناكويزرعجواتيمالا.هوالنباتهذاوموطن

الولاياتفىوفلوريداللجزأئرللتصديرأوالمحليللاستهلاك

نباتاتوتزرع.والفلب!ت،وهاواي،الأمريكيةالمتحدة

جذعمنقطعأوكاملةقرعةبزرعإماالجديدةالتشايوتي

.النبات

ويقولوالفيزياء.الكيمياءفييستخدممصطدحالدشيع

مادةأيةإذابةيقبللاعندمامشبعالمحلولإنالكيميائيون

يستعملكما.معينينوضغطحرارةدرجةفيإضافية

لجزيئاتالإلكترونيالتركيبوصف!فىالتشبعمصطلح

ونجد.ثلاثيةأوثنائيةروابطالمشبعةللجزجاتوليس.معينة

ذرةكلتربطواحدةرابطةالمشبعةالعضويةالجزيئاتفي

.أخرىذراتبأربعكربون

التبخر.:أيضاانظر

مصمم.(م1719771)8ستوما،يلتشبند

عنمؤلفهعلىشهرتهقامت.بريطانيوصابأثاث

وعمانعالمهذبالرجلدليلوعنوانهالأثاثتصاميم

بكاملهيكرسعملأولالكتابكانام(.)754الأثاث

منأشكالعدةراجتوقد.المنزليالأثاثلتصاميم

وانتشر،لندنفيعشرالثامنالقرنأواسطفيتصاميمه

أيضا.الخارجفيطريقهعنالإنجليزيالروكوكوطراز

أمريكافيصنعتالتيالأثاثاتمنكثيرواتخذت

تصاميممن،أم097إلى1755منالفترةفي،الشمالية

تشبنديل.باسموعرفتلها،أنموذجاالدليل

منواسعةتشكيلةتشبنديلأثاثشركةأنتجت

الحديث،والكلاسيكيالروكوكوطرازعلىالأثاث

فيعديدةأعمالأتشبنديلأنجزكما.أ!مينيواوالقوطي

المعماريالمهندستصميممنداخليةمساحات

بالقرب،أوتليفيتشبنديلولد.آدامروبرتالأستكلندي

بانجلترا.برادفوردمن

.الأثاث:أيضانظرا

.()التشبيهعدم،لبيانا:نظرا.لتشبيها

الطب(،الدم)اختباراتالدمانظر:.التشخيص

(.المرض)تشحيصفالمر)التشحيص(؟

وجعدهـا،تاتافيتهذيبعدىالتدريبفنالتشديب

علىالتشذيبويتم.الزينةلأغراضزخرفيةأشكالأتتخذ

الخضراء.والمروج،الخضرةدائمةوالأشجار،الشجيرات

أوراقمنشجريةمشذباتبعملالمصممونويقوم

.والأسلاكالمطاطةالكريب

فجعلوا،الرومانمارسهاهوايةالفنيوالتشذيب

والأشكال،كالمكعباتهندسيةبأشكالتنموالنباتات

لاحقاظهرتالتيالمشذباتوضمت.والهرميةالخروطية

وغيروالطواويس،والكلاب،الزرافاتشكلعلىنماذج

منجديدةألواناالتشذيبمهنةمحترفوابتكركما.ذلك

والنوافيرال!شراسيمثلأخرىأشياءوقلدوا،الفنهذا

منصفأيضاالتصاميمبينومن.الشمسيةوالساعات

الفيلذيلمنهاكلخرطوميمسكفيلةهيئةعلىالأضعجار

أمامه.الذي

النصمفخلالإنجلترافىشائعاالتشذيبفنوكان

عشر.الثامنالقرنمنالأولا

.وقد،رلبوروما:ن!ا0نجو،تشلتشر

.(م5691-4781)ونستونلسيرا،تشرتشل

وصلوقد.تاربالعالمفيالمشهورينالساسةأصئأحد

بريطانيالوزراءرئيساكانعندماشهرتهذروةإلىتشرتشل

طلبوقد1(.1459)939الثانيةالعالميةالحربأثناء

فيوالعرقوالكدوالدموعالدماءبذلوطنهبنىإلى
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عرفكما،حريتهمع!المحافظةأجدمنكفاحهم

وجندياورساماومؤلفامفوهاخطيباب!صلهتشرتشل

حرليا.ومراسلا

العالميةالحربأوائلفىبمفردهاتحاربلريطانياظلت

ظروفهارغمالامشسلامورفضت،النازيةألمانياضدالثانية

بالنصرالعميقوإيمانهالرجلهذاأصشجاعةفكاد،المروعة

إلىنيالبريماأودبالشعبالعقباتتخطيفيالأثرأكبر

المنشود.النصرتحقيقسبيلفيوالعملأضضحيةا

التاريخصحصىبالمساهمةتشرتشليكتفلم

حربي،كمراس!!و،كمؤرحأيضادونهوإنما،فحعسب

أفضلب!تمنالأدبيةام!ضهبرزتر،سيرةوكاتب

علىوحصل.الإتجليزيةاللغةمنالمت!كن!تالأشخاص

فيأبطاأسوأيعتبركانأنهرغمالادابفينوبلجائزة

الدراسة.أثناءصفه

مشةملازمبرتبةبالجيم!التحققدتشرتشلكان

العم!!عنرتقاعدفكتوريا،الملكةعهدفي،أم598

اقصةعهدفيأم،649!شةالعموممجلسفيكعضو

فكتوريا.للملكةالثالثالحفيدابنةالثانيةأجزابيثإ

المبكرةحياته

وهوكسفوردشاير،أشيبلنهايمقصرفيتشرتشلولد

(م81!5-9481)تشرتشلراندولف!للوردالأكبرالابن

م(.1291-4581)أمريحيةأممن

.ثانملازمبرتبةأم598عامهاروكليةفيتخرج

كماوالهندكوبافيحربياومراسلاالجيشفيضابطاوعم!!

حملةاخروفيالهندفىخاصةالحربيةالمعاركفياشترك

)كرري(.درمانأممعرحصةفيوذلكأسموداناعلىبريطانية

تحتالسودانيةالحملةحولكتاباألفإنجلتراإلىعادعندمار

فيالجيعث!منواممتقالأم،998سنةالنهرحربعنوان

مجلسلعضويةانتخابيةحملةغمارليحوضالسنةتلك

اجمسار(ا)إلىوسمتودأيصهروتحترتحتسل.رأسمسقصأكادبلنهايمقصر

.جونوأحيهأمهمع

حربأثناءأسروقداجم!!اأتصى!ىتىتحتما!يظهرالحرليالمراسل

كم048قطعأدبعديهربأناستطاعت!اإضحقيا.حوبفياسويرا

الوقت.ذلكفيسيطانياأعداءائهولمديو!ايحتلهاأراضرعر

أهللأنفشللكنه.أولدهامفيالمحافظ!تجانبإلىأ!موما

أ!.العماحزبمؤيديمنخصانواالمنممهآتلك

إفريقياجنوبفيالبويرحرباندلعتالسنةنفسوفي

لسا.اسلاالهوأصدل!.!عمل!اأنم!.11ل! حر."مر--!ء-!و.--بر-

السياسةمزاولة

عامفيإنجلتراإلىتشرتشلعاد.العامةالوظائفأولى

ترحيبأولدهامبهرحبتوقد،السياسةلمزاولةأم009

ماوسرعان.العموممجلمه!فىعضواانتخابهوتم،الأبطال

كانالتيالسياساتمنلكثيروبشدةالعلنيبالانتقادبدأ

حزبهعنانشقأم409سنةوفيالمحاشظين.حزبيتبعها

.الحزبمعمقعدهوتركتماما،

ابنةهوزيركليمانتينمنتشرتشلتزوج.الأسرة

وولدابناتأرلغمنهاوأنجب،أم809مشةمتقاعدضابط

واحدا.
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تشرتشلحياةفيمهمةتواريخ

إنجلترا.-شايرأكسفورددينوفمبر03فيولد

الملكية.العسكريةالكليةفيتحرج

ومصروالهسدكوباديالصحصلبعصحربيامراسلاعمل

إفريقيا.وحنوبوالسودان

.العموممجلمسدحل

هوزير.كليمانتينمنتزوخ

للبحرية.قائداعين

البحرية.منامشقال

.وزاراتعدةبعدهاورأسللبحريةقائداعاد

بريطانيا.لورراءرئيساأصبح

للمعارضة.زعيماأصبح

الثانية.للمرةالبريطانيةللوزارةرئيساأصبح

للآدا!.نوبلحائزةعلىوحصلفارسرتبةمح

الورارة.رئاسةم!تقاعد

.العموممجلسعضويةم!تقاعد

للبحريةقائداتشرتشلعين.الأولىالعالميةالحرب

البحرية،ألمانياوقوةالألمانيالجيشنمووكان.أم119سنة

تقويةبضرورة،أسكويثهربرتالوزراءرئيسأقنعتقد

الذيتشرتشلمثلقويقائديدعلىالبريطانيالأسطول

الحرببحتميةيعتقدونكانواالذينالقلائلبينمنكان

وسائلوأعدالبريطانىالأسطولبتطويرفقاملمانيا،مبن

تابعةجويةقوةالأولىللمرةوأنشأ،الغواصاتضدالدفاع

.للأسطول

علىالهجومعلىتشرتشلشجعام،159سنةوفي

الطريقلفتحالتركيينغاليبولىجزيرةوشبهالدردنيل

غيرالأسود،ابىحرطريقعنرومسياإلىالإمداداتلإيصال

تشرتشلتحملكارثةإلىتحولتالحملةتلكأن

بفشله،اعترفأنبعدالبحريةمنفاستقالمسؤوليتها،

فييحارب.كانالذيالبريطانىبالجيشذلكبعدوالتحق

وزيراجورجيدلمالوزراءرئيساختارهثمرائد.برتبةفرنسا

تطويرعلىفعملام،179سنةالحربىوالعتادللذخائر

جبهاتبزيارةكثيراواهتم،البريطانيةالحربيةالدبابةوإنتاج

وضععلىوالاطلاع،متكررةبصورةفرنسافيالحرب

.الأحوالأغلبفيالجومنالمتحاربةالقوات

حربينبين

وعينام،189سنةالأولىالعالميةالحربانتهت

للحربيةوزيرا4وبصفت.والطيرانللحربيةوزيراتشرتشل

عينهثم،البريطانيالجيشمنالرجالتسريحعلىأشرف

129.111عامللمستعمراتوزيرالويدجورج

العالميتينالحربينبينفراغهأوقاتجلتشرتشلأمضى

والكتابة.الرسمفىوالثانيةالأولى

السياسة.بعدالأساسيةحرفتهالكتابةيعتبركانأنهغير

الأولىالعالميةالحربتاريخسجلالعا!ليةالأزمةكتابهففى

تاريخعنكتبكما،مجلداتأربعةفيدقيقبشكل

ستةفيوعصرهحياتهمارلبورو:سماهكتاباالأعلىجده

.مجلدات

إلىالناسينبهأنوكتاباتهخل!فيتشرتشلحاول

وحث،الألمانيةالعسكريةالقوةنموأقلقهإذبمالنازيالخطر

بأنهفاتهموهالبريطانيةالجويةبالقوةألاهتمامضرورةعلى

.حربداعية

الحربأثناءالوزارةرئاسةتقلد

الثانيةالعالميةالحرباندلعت.الثانيةالعالميةالحرب

لقدأم،939سبتمبرأفيلبولنداالألمانيالجيعقباجتياح

فأعلنت،بوضوحتشرتشلبهايتنبأكانالتيالحرببدأت

سبتمبر،3فيألمانياعلىالحربوفرنسابريطانيامنكل

الثانية.للمرةالبريطانيةللبحريةقائداتشرتشلتعيينوتم

عهد،برلمانيةمناقشةأثرعلىتشمبرلينوزارةوبسقوط

01فىتشرتشلإلىالوزارةبرئاسةالسادسجورجالملك

.ام049مايو

بعدوحدهاتحارببريطانياظلتبريطانيا.معركة

ألمانياغزوأنوبداألمانيا.إلىوفرنسابلجيكااستسلام

نأالألمانعلىكانولكنالمؤكد،حكمفيلبريطانيا

وهوام،439سنةالأمريكيالنوابمجلسفييخطبتشرتشل

فيالبريطانيالجيشحققهاالتيالسمكريةالانتصاراتصيتحدث

.الحربأثناءسيديواشنطنإلىزياراتلعدةتشرتحتملقاموقد.إفريقيا
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الجزيرةبغزوقيامهمقبلالبريطانيةالجويةالقودعلىيقضوا

منالقناللبالقاءوبدأوا.الإنجليزيأسقنالاعبراخبريطانية

الغاراتوأعقبتها.البريطانيةوالموانئالسفنعلىالجو

البريطانيةالجويةالقوةودافعت،لندنعلىالليليةالجوية

اللألمانية.الجويةالقوةعلىأخيراوانتصرت،بشجاعة

فقد،العسكريةأ!لمسائلجيدبإدراكتشرتش!تميز

،الطهائراتمنبعددتزويده!حولأغرنسي!تاطلبرفض

تدمير،وطلبنفسها،نيابريصاأعنا!دفاعبقاءهامفضلا

بأيديقوعهرحشيةالحزائرفيالموجودالفرنسيالأسطول

الحربي.أعمبأسصواوإلحاقهالألمان

فيمئروزفلتتشرتش!!أضقىا.روزفلتمعالالتقاء

ساحلعلىسفينةظهرعلىأم،419عاممنأغسطس

ميثاقصدورإلىاللقاءهذاأدىوقدال!ضدية،نيوفاوكدلاند

مراتتسعأضقياوابينهماالاتصالاتودامت.الأطلسي

الولاياتدخلتوقد.أم459عامروزفلتيتوفىأنقبل

هاربر،ليرللميناءاليالان!تضربإترعلىالحربالمتحدة

روزفلتمعتشرتشلىوتباحث.أم149ديسمبر7في

سى.ديواشنص!!فىذلكبعد

.أ؟تستاحوهـيفأصسوصييتىااشثيسمعتشرتش!!أضقىا

علىألمالياعلىالحربأعلنقدأحسوشييتياالاتحادوكان

منطلبقدممتالينوكانلرولمميا.ألمانيااجتياحإثر

لأجلأوروبافيثانيةجبهةنيابريصاأتفتحأنتشرتش!!

غيرأصسوفييتية،االجبهةعلىالألمانىالضغطمنأضخفيف!ا

الوقتذلكفيفئالجبهةبأنلهأوضحتشرتشلأن

لدىالكافيالاستعدادتوفرلعدمكارثةإلىسيؤدي

المهمة.لتلكالحلظء

البيضاءالدارفيمئروزفلتتشرتشلالتقىوعندما

يقبلوالنالحلفاءأنفيهجاءبياناأصدرا،أم439ينايرفى

تشرتمتمل،الثهالية،العالميةالحربحلالالحلظءقادةالكبارالثلا"نة

ورئيصاليسار()إلىرورشلتد.فرالكلين3التحدالولاياتوركيص

إيرادفيالتقواعمدماستالينحوريص)سالقا(السودييتيالاتحادورراء

.أم439عام

وإيطالياألمانياالمحور،دولباستسلامإلاالحرببوقف

.شرطأزقيددونأجالانار

ومشالينتشرتشلبينلقاءأولحدثالكبار.الثلانة

خلالهواتفقوا،أم439نوفمبرفيطهرانفىرشرفلتو

الكبارالثلاثةالتقىكذلك.أضالياليعأافي!رنساعزوعلى

احتلالخططعلىواتفقوا،السوصييتيبالاتحاديالطافي

منشهرينبعدروزفلتتوفيوقداستسلامخا.بعدألمانيا

.المتحدةللولاياترئيساترومانهاريوأصصرالمؤتمر،هذا

تشرتشلوالتقىأم،459مايو7فيألمانياا!شسلمت

ألمانياإدارةكيفيةلمناقشةبوتسدامفىوترومانمشالين،مع

منالانسحابإلىاضطرتشرتشلأنغير،الحرببعد

فيجرتالتيالانتخاباتفيحزبهفش!!أثرعلىالمؤتمر

الوقت.ذأ!ك

فياضاليةاإليزابيثالملكةيودعتشرتشل

.تقاعدهبمما!حبةأقيمحف!!

!!+ءص؟ب-6-؟!3

شهرةوسالمطبوعافاناتثرتدثلكان

التيالمعارضم!العديدشالرشيةبرصومه

شسومه.قيمتأ
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الحرببعدمازعامة

مجلسفيمقعدهتشرتشلاحتل.ا!لعارضةزعامة

وإلقاءوالسياسةمنشغلاوظل.للمعارضةكزعيمالعموم

الأولالمجلدأصدرأم،489سنةوفي.والرلمممالمحاضرات

المجلدأكملو،زر.الثانيةالعالميةالحربعنمذكراتهمن

.أم539سنةالكتابهذأمنالسادس

الوزارةرئاسةإلر!تشرتشلعاد.السلطةإلىالعودة

بلقدوكانالمحافظينحزبفوزإثرعلى،أم519سنة

بالسياسةك!،دتهواهتم،عمرهمنوالسبعينالسابعة

،أم539سنةالملكةقبلمنفارسلقبومنح.الخارجية

الآدابفينوبلجائزةعلىحصلالسنةتلكأواخروفى

فيوتألقه،وايىصيةالتاريخيةالحوادثعرضفىلبراعته

نوفمبرفيعصرهمنالثمانينبلغوعندما.الخطابةفن

السيامميةالأ-شابجميعيمثلونأعضاءاجتمع،م4591

بوابلالعالمأنحاءجميعمنالناسوأموهوتهنئتهلتحيته

عنتشرتشلتقاعدوقد.والهدايا،والتهانيالتحايا،من

.ام559عاممنإبريلفيالعمل

مرةالكتابةأالى،الرسمإلىتشرتشلعاد.العهدنهاية

ولكن.العموممجلصفىبمقعدهاحتفظومدلك.أخرى

صداهيرنكانالذيالصوتذلكوفقدمنهنالتالسنين

صامتا.وجلس

لقبالأمريكيالنوابمجلسمنحه،أم163سمنةوفى

الأمريكيينيرتؤلىعلىكدليلالفخريالأمريكىالمواطن

بلغوقد.لحريةلمحبيلفيمضنيةجهودابذلالذيللرجل

فييشتركفلمام،164سنةنهايتهتشرتشلنشاط

توفيحيثللندد،بيتهمنالكتابةليواصلتعترتشلعادتقاعدهبعد

65!أم.سنة

ظلأنبعدالسنةتلكجرتالتىالعموممجلسانتخابات

سنةمنعاماستينعلىتربومدةالمجلسفيبعضويتهيحتفظ

.ام469إلىام429ومنأم229إلىأم109

أم659يناير15فيدماغيةبسكتهتشرتشلأصيب

التسعين.لحمنبلغوقدأيامبتسعةذلكبعدومات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تمرمؤ،ناطصتمرمؤ،مالوتسد

تاريخ،المتحدةالمملكةالماردةالحرب

الأطلسيميتاقالأولىالعالميةالحرب

مؤتمريالطا،التانيةالعالميةالحر!

الموضوعصرعنا

المبكرةحياته-1

السياسةمزاولة-2

العامةالوظائفأولى-أ

لأسرةا!

الأولىالعالميةالحربخ

حربينبين-3

الحربأثناءالوزارةرئاسةتقلد-4

روزفلتمعالالتقاء-جالثالمجةالعالميةالحرب-أ

ال!جارالثلاثة-دبريطانيامعركة-ب

الحرببعدمازعامة-5

العهدلهاية-جالمعارضةرعامة-أ

السلط!إلىالعودة-ب

أسئلة

؟4091سنةالأحرارحزبإلىتشرتمتملانصمكي!-أ

؟أم639سنةتشرتشلالأمريكيالنوابمحلسقدركي!-2

نوبل؟جائزةعلىتشرتشللهحصلالذيالحقلما-3

البوير؟حر!!ىبطلاأصئتشرتشلكيص-4

!سنةللورارةرئيساأصبحعندماتشرتمثما!شعوركانكيف

؟أم!04
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السيروالدوهومحافظابريطانئاسياسياكانأم(.598

رئيس،تشرتشلونستون

الحربخلالإنجلتراوزراء

-1)939الثانيةالعالمية

ام(.459

هنريراندولفولد

قصرفيتشرتشلممبنسر

الثالثالابنكان.بلنهايم

فيالسالغ.مارلبورولدوق

عضواانتخابهتم،ام874

ت!ثرتشلراندولفاللوردعنالبرلمانفيللمحافظين

بم!ي،خ!ينلمه
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فضلتمجموعةراندولفاللوردكونبعدئذ.ستوكوود

أم885في.والسياسيالاجتماعيالإصلاحفيالعمل

لمجلسرئيساأصبحام886وفيللهند،سكرتيراأصبح

منأقلفيراندولفاللورداستقال.للماليةووزيراالعموم

زملائه.معاختلافهبعد!شة

لاحيثوجههعدىالشخصفيهايهيمحالةالتشرد

فىالمشردونمالعيمث!وغالبا.يأويهدائممأوىولالهعمل

الحافلاتمحطاتوالجسوروتحت،مهجورةمساكن

أصشوارع.واأحاجلاالإيواءومساكنالرخيصةوالفنادق

يألوصصشريدكلمةالاجتماععلماءبعضرويستخدم

الاجتماعيةاشوأبطمنمحروما،معزولةحياةيحياشخص

وتفيد.بالاخرينالمرتبطةوالحياةوالعملالأسرةمعالعادية

علىمشردمليونمائةمنأكثرهناكأنالمتحدةالامتقارير

العالم.مستوى

،البلدانمنكثيرفيخطرةالتشردمشكلةأصبحت

وقد.قصيرةلفترةالحالبهميضيقالمشردينوبعض

شهناك.حياتهمفيمراتعدةللتشردأخرونيتعرض

شراءاشئيسيةالأسسبابوا.مستمرةبصفةمشردونغيرهم

أصشعبياالإسكانشىالحادةوالأزماتالبطالةهيالتشرد

وثمة.العلاجتجدلاانتيالعقليةوالأمراضالفقروانتشار

الذيالتعصفيالطلاقمثلالتشردإلىتؤديأخرىأسباب

)إدمانالعقاقير،استخداموسوء،موضعهغيرفييكون

.الأخرىوالعائليةالشخصيةالمصاعبوبعضالخدرات(

و!ع،اوركأ!م!ر!!!ولخدالهندفيمشردةأسرة

عنلحثاكميرةمدنالىيمقتلولىعدمامأوىسلاالما:ح
.ء.سمنصير

العمل.

ارتباطهامنأكثربالمدينةترتبطمشكلةوالتشرد

العمل.عنبحثاالمدنإلىأضاسايلجأحيثبالريف

كبيرةنسبةالصناعيةالبلدانمنكثيرفيالشبانويشكل

أسرتنتقلقد،الناميةالبلدانوفي.المدنمشرديمن

.مشردةوتصبجعالمدنإحدىإلىبأكملها

البشريةبالمستوطناتالمعنيةالمتحدةالأملجنةوتعمل

للمشردين.المعيشيةالأحوالتحسينعلىالعالمأنحاءفي

.والإنسانوالحيواناتالنباتاتبنيةيدرسعدماالدشريح

أجزاء.إلىالأجسامتقطعطريقعنالدراسةآو

العلماءأنلدرجةجدامعقدةوالحيواناتالإنسانوأجسام

هوالعيانىفالتشريح؟عديدةعروعالتشربإلىقسموا

والتشريح.المجردةبالعينرؤيتهايمكنالتيالبنىدراسة

المجهر.تحتالأنسجةدراسةهوالأنسجةعلمأوالمجهري

وعلم.الختلفةالحيواناتبنيةفيقارنالمقارنالتشريحوأما

مراحلأثناءوالحيواناتالنباتاتتطوردراسةهوالأجنة

ل!ولى.اينهات!ص

الهيكلوتركيببنيةدراسةالبشريالتشريحيشمل

الدمويةوالأوعيةوالأعصابأحضلاتوا،أعظمىا

تركيبمعرفةوتعد.البشريالجسمفيالأعضاءمحتلفو

.والمرضالصحةأثناءوظيفتهلفهمجوهريةأسشرياالحسم

فييعالجونهالذيالجزءبنيةمعرفةالأطباءعلىويجب

نأالبدنيةالتربيةمدرسويحتاجوكذلك.الإنسانجسم

الجسم.بنيكيفيعرفوا

شيءالميتالجسدأنالناساعتقدالقديمةالعصورفي

عاموبعد.الجرائمأكبرمنوتشريحهتمزيقهواعتبر.مقدس

وفي.الأحيانبعضفيبالتشريحالإغريقسمح.مق004

الهياكلمنالعديدجالينوسالطبيبوصفأم..عام

تشريحعلىأعمالهمعظمفىاعتمدولكنه.التشريحية

المصابين.المصارينومعالجةالحيوانات

آراءأم(288هـ،687)تالنفيسابنانتقد

بتركيبيختصفيماأخطاءهوأظهر،التشريحفيجالينوس

الشعرية.الأوعيةوظائفوكذلكووظيفتهما،الرئتيت

الدمويةالدورةاكتشاففيالفضلالنفيسلابنوكان

الشريانمنخلالهاالدمويمرالرئةفىتجريالتيالصغرى

هـ،685)تالقفابنتوصلكما.القلبإلىالرئوي

واتجاهووظيفتهاالقلبيةالأكشيةعددمعرفةإلىأم(286

أرر(.المرورفتحاتها

العيونوكذلكالحيواناتالمسلمونالاطباءشرحكما

تشريحفيسماهارسالةأممحالاعيسىابنأسم!أوقد

لمالفترةتلكوحتى.والباطنةالظاهرةوأمراضهاالعين

تشرلإلجسدعملياتعلىالمسلمونالأطباءيقدم
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وأإنسانيةأودببةأسبابإلىيعودذلكولعل،البشري

مارسقدبعض!همأنعلىدلائلهناكأنإلا،اجتماعية

البشريا-لسدأجزاءوصفواأنهمذلكمنسرابمذلك

خالفواالتشريحفيبآراءجاءواأنهمكما،الدقةبالغوصفا

مابعضفيخطأهموبينوااليونانيينالأطباءمنكثيرافيها

إليه.ذهبوا

والتشريحالأبمصسادتقطعأصبح،م0031عاموبعد

الغربية،آوروبافىبهالمعتردتالطبيالتعليممنجزءا

التشريحيةالعملإ،تمنمحدودلعددالسماحتمحيث

عملهفزاليوسأندرياسنشرأم435عاموفي.عامكل

تشريحعلىفيهاعتمدوالذي،التشريححولالكلاسيكي

وثابتمستمرتطورحدث،الحينذلكومنذ.الإنسان

وليماكتشافمثلممكنةالطيةالاكتشافاتوأصبحت

الطبيةا!ممعارفوتمكن.الكبرىالدمويةللدورةهارفي

فيجزءكلعل!!العملياتإجراءمنالجراحيناليوم

.الإنسانجسم

أعلم)الطبوالمسله!نالعربعندالعلومأيضا:انظر

،(.التشريح

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأعضاءوظائصعلمعلم،الأحنة

أسذرياس،فزاليوسعلم،الأنسحة

وليم،ر!يهالينوسحا

.الحيوانعلىالتجاربانظر:الأحياء.تشريح

للميت.ود.اخليخارجىفحصنالجثثتشريح

بعدماأ.فحص،الوفاةبعدالجثةتشريحأيضاويسمى

الطيبيقومبأر،البلدانمعظمقوانينوتقضيا!لوت.

الىظةأنرصفالطبيبكانفإذا.الوفاةمنبالتحقق

ولا،الوفاةشهادةيوقعفإنهطبيعيةأسبابعنناجمة

يكنلموإذالل!4.تشريحلإجراءحاجةهناكتكون

فإنه،الموتإلىأدتالتىالظروفمنمتأكداالطبيب

ظروفوفى4.علصلأممبابالجثةتشريحيطلبقد

الذيالمحققينأحدإلىالوفياتتحالأنينبغىمعينة

نأللمحققويم!شأسعبابها.فييحققأنعليهينبغى

الحالاتفىا-لثةتشريحإجراءعلىقانونيةبصورةيصر

عنأوأوالقتلالانتحار،عنالموتفيهاينجمالتي

مجهولة.أسباب

)أصولعلمالأ"نياء،انظر:علم.،المقارنالتشريح

عدماءيدرس)ما!اممكلم،الحيوان،التشرجع(،العلمىالتصنيف

(.الحيوان

فيالكونجرسأجازهالغربيالشماليالتشريع

منواحداوكانام،787عاميوليوفىالمتحدةالولايات

حددوقد.الإطلاقعلىأصدرهاالتيالقوانينأهم

وغربيأوهايونهرشماليالواقعةالمنطقةالتشرئحكم

الإقليموقتهاتدعىوكانت،المتحدةبالولاياتبنسلفانيا

انضمتالتيالأقاليملكلنموذجاوأصبح.الغربيالشمالي

فيالتشريعوكان.ولاياتبوصفهاللاتحادبعدفيما

كينج،وروفوسدين،ناثانالجنرالإعدادمنمعظمه

كتلر.وماناسيه

تحقيقللأقاليميمكن،التشريعهذالأحكامووفقا

خطواتثلاثعبربالمرورالقديمةالولاياتمعالمساواة

يعين-أ:وهىبمالكاملالذأتيالحكمإلىتقود

وثلاثةوسكرتيراحاكماالإقليميحكمالذيالكونجرس

قسمأيأو،الإقليمسكانعدديبلغعندما2.قضاة

هيئةاختياريمكنه،البالغينالذكورمنفرد5).00منه

لهيجوزالكونجرسإلىمندوبوإرسالتشريعية

يصلعندما-3.التصويتلهيحقلاولكن،التحدث

طلبللإقليميمكن06!...إلىالسكانعدد

المساواةشمرطظلفيالاتحادإلىالكاملالانضمام

مخاطرالتشريعأزالوقد.القديمةبالولاياتالكاملة

المشاركةعلىالأقاليمطمأنلأنهالاستعمار،علىالتمرد

القومية.الحكومةفي

خطةمجردمنأكثرعلىالتشريغاحتوىكما

الاجتماعيةالديمقراطيةالأسسسوضعحيث.للحكم

لكلوضمن،الرقمنعكذلك.الغربفيوالسياسية

العبادةحريةوأتاح،محلفينبوساطةالمحاكمةالأشخاص

نأوأعلنللهنود،العادلةالمعاملةالتشريعوضمن.الدينية

أحكاموكانت.دائمبشكلتشجيعهامميتمالتعليموسائل

الإقليمعلىالروادفتدفق،للغايةجذابةهذهالتشريع

مجموعاتأولىأنشأت،ام788عاموفيالجديد.

العائلاتآلافوتبعتبأوهايو.ماربيتا،مدينةالمستوطنين

أصبحوهكذا.الغربنحوالاندفاعفىالأوائلالمستوطنين

،إلينويإنديانا،أوهايو،:هيولاياتخمسالإقليم

بالجزءالانيعرفماوشملت.وسكنسن،ميتشيجان

مينيسوتا.منالمسيسيبيلنهرالشرقي

الغربي.التنمالىالإقليم:أيضاانظر

كلبرلماناتاندماجحقققانونالاتحادتشريعات

مقرهواحدبرلمانفىوأيرلندأوأسكتلنداإنجلترامن

الجزركلعلىسلطانهويمتدلندنفيوستمنستر

فيالمفعولنافذةالاتحادتشريعاتوأصبحت.البريطانية

التوالي.علىأم08وا7017عامي
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التشريعهذاجاء.أم707عامالاتحطدتشريع

من!متيوارتأسرةلاسشعادةالأس!ضلنديالتهديدعقب

وقدم.مسفصلةأسةدووتأسيسأس!ضلنداعرش!إلىالحفى

فىوالمساواةأصسياسيابالتمثيلعرضاالإنجليزيالبرلمان

الكاملالاندماجإلىالعودةمقاب!!التجاريةالتسهيلات

كلاوأصدروأسكتلندا.إنجلتراوبرلمانيتاجيلين

تم،التشريعاتلهذهوطبقاالاتحاد.تشريعاتالبرلمانين

عضوا45وباللورداتمجلسفيبنجي!!أسكتلنداتمثيل

بكنيستهاأسكتلنداواحتفظت.العموممجلسرفي

القومية.وقوانينها

بتليمارامحتهله.أم185عامالاتحطدتشريع

لباتالمصااصالتردي.العريصاأأ!زراءاالأصغررئيمما

اندلاعبعدإلحاحاصترأأصبحتقدبالاستقلاأ!الأيرأضدية

أحالمصاتصإتأنيأملىبتثانو.الفرنسيةالثورة

الإنجليزيالبرلمان!تبتوحيدتمثيلاأحسنالأيرأضدية

تمنعإضافيةتمث!هـيعاتإصداريرحوكانكما،الأيرلنديوا

أيرلندا.شياشومانأطكاثوليكالعادلةغيرالمعاملةأوالتفرقة

كاستليرواللوردوزعهاالتيالكبيرةللرشحاوىونتيجة

الذيالقانونعلىأم008عامالأيرلندياالبرلمانوافق

برلمانإلىتهسلصاأونقلالمنفصلالأيرلندياكبرلمانألغى

الجزرعلىالحيرذأكمنذالتشريعهذاوطبقوسعتمنستر

قديسسأندراوأسقديساصليبااتحدو.كلهاالبريطهانية

علماأجش!صلاأيرأخداقديصباتريكوالقديسأس!ضلندا،

التشريععارض!الثالثجورخول!شالاتحاد.علماهوواحدا

الأيرلنديوناشومانثوليكال!طمنهيستفيدكانالذي

وا!ستياءسخطعلىيقضلمالتشريعفإنوبالتالي

الأيرأسدلن.ا

)القوال!!الأطفالتشغيلانظر:.العماليةالتشريعات

أ!(.الأطمااضشعيلالأولى

طيبةثماراتحملصغيرةامشوائيةشعجرةتصب

بريةحشجرةوتخمو.الهنديالمسفرجلنوعمنالمذاق

بأمريكاكثيرةأماك!شيوتزرع.الجنوبيةبأمريكابيروفي

كما،القديمالعالمدولفيكتيرةأماكنوفيالجنوبية

المتحدةالولاياتفيوفلوريداأجفورنياكافيتزرع

ماإلىلتصلالشكلالبيضيةأوراقهاوتنمو.الأمريكيةا

وثمرتهاصفراءأزهاراوتزهر.!منتيمترات01و8بين

وأكيلوجرامانصفالأقلعروتزنقلبشكلعلى

الأناناسامنكخليطمذاقلهالأبيضأضمرةاولبأكثر.

المناخحي!شاهقةمرتفعاتعلىالشجرةوتنمووالموز.

نسبيا.بارد

وأقلبشكلعلىوالتمرة،المتسجرةأ؟راثرثسحرتتنريمريافاكهة

.أ!:عساسحه

الإقليمويضما.إنجليزيمحليح!آإقليمات

مدينةوتعد.وفارندونوتافنأجاسمامدنوتمششرمدينة

فيهاالسكانويبلكددلمتشماير.الإداريالمركزتعشستر

دي.نهرعلىصخريمرتفعفوقتماتشحسترر

علماءوكشف.اشومانيةديفاقلعةالماضيشيصانتو

أخرىأماكنوهناك.هناككثيرةماليةروبقاياعنا!لآثار

عصورإلىتاريخهايرجعالتيتشستر!ساتدرائيةمث!!مخمة

بمستوىالمقنطرةالأسواقمنسلسلةوهناك.أضورممدي!تا

المدينةأسوارهناكأنكماالروز.باس!اتعرفالأولاالدور

وسليمة.لاقيةمازالتالتيالقديمة

.السياحمنالكثيرتشسترمدينةتحذب

فيالمحدىلالحكمايتمتعإقديماستريت+لي-ت!مس!تر

ستريتليتشعسترمدينةحوليتمركز.درهاممقاطعة

نسمة.51)006السكانعدديبلغنفسها،القديمة

لا!شخراجرئيسيامركزاألاضيافيكانأ!دياوالإقليما

الكثيرويسافرسكنيا.كزامرالآنأص!ت،الحجريأ!حما

وأدرهاممثلالمجاورةالمدنشىأطعم!المدينةسس!صانمر

جيتسهيد.أو!شدرلاند

عاموفي.معتريتليتشسترفيقلعةالرومانبنى

الهاربينليندسفارنلرهبانملجأالمدينةأصبحتم875

.درهامانظر:.أسدنماركي!تاالغزاةم!

ديربيشايرفيالمحليلالح!صميتمتعإقليماتوو

والحديدالحجريالفحملصناعاتمركزوهولإنجلترا.

وتبعد.نسمة99)007السكانعددويبلغ.والصلب
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شفيلد.مدينةجنوبيكمأءحواليتشسترفيلدمدينة

جميعوكنيسة.هندسيةصناعاتعدةتشسترفيلدوبمدينة

عشروالخامسعشرالرابعالقرنفىبنيتالتيالقديسيين

ودفن.الشكلغريبةملتويةمستدقةقمةلها،الميلاديين

بيتهويوجد.تشيرشترينتيفيستيفنسونجورجالخترع

تشسترفيلد.مدينةمنبالقربهاوستابتون

أرستقراطى.(م7731-4961)إيرل،ت!ثسمترديلد

بسببأصئمشهورا،سياسيةوشخصية،لماح،إنجليزي

النصابوالحكم.منكثيراتتضمنالتيابنهإلىرسائله

فيستانهوبدورمارفيليبباسمتشسترفيلدولد

فيسفيرايعملكانبينماأم،732عامحواليفي.لندن

عندما.فيليبسماهلابنأصئأباهولندا،عاصمة،لاهاي

لهيكتبتشسترفيلدبدأ،سنواتخمسالصبيعمركان

منالغرضوكانعاما.03المراسلاتوالمشمرت.الرسائل

فيليبيربيأنهي،سليمةبقيتالتي،الأربعمائةالرسائل

بالعاداتيزودهوأنسيدا،يصبحوأن،الحياةفنويعلمه

البشرية.تجاهالواقعيةوالنظرةالكلا!ميكيوالتعليمالحميدة

فيتشسترفيلدوصف،وحنان،وصراحةراقوبأسلوب

ضعيفاتمخلوقاتبأنهنوالنساءبالأنانيةالرجالرسائله

عليهن.السيوةتجب

فيليب،أنأ،إدبلومامميا.يصبحأنلابنهالإيرلوأراد

فاشلاكاناجتماعيوغيرخجولأأصبحالذي

وباعتصغيرا،وماتالسرفيفيليبتزوج.كدبلوماسى

فيالرسائلهذهنشرتعندما.الإيرلوالدهرسائلأرملته

مشهورا.تشسترفيلدأصبحأم477عام

بصناعةتشتهرإنجلترا،غربىشمالفيمقاطعةتششير

والزراعة.الحديديةالسككوهندسةالملحوتعدينالأجبان

بإنجلتراالمحليةالحكومةنظامفيأجريالذيالتعديلوكان

وأنهخاصةتششير،حدودفيكثيراغيرقد،أم749عام

البحرعلىيطلالذيالساحليالشريطمنهااقت!

.الأيرلندي

،محافظات8إلىالمقاطعةتنقسماالمحليةالحكومة

تشيستر،:فهيمدنهاأهمأماتشيستر،الإداريومركزها

،رنكورن،كرو،نص!يدوا،آلسميربورت،رنتونوأ

عددويبلغ2،كم033.2المقاطعةمساحةتبلغماكسفيلد.

نسمة.003.379سكانها

القدمكرةمثل،الرياضاتجمئأنواعالسكانيمارس

الخيل.وسباقوالكريكيت

فيالأهمالاقتصاديالنشاطالصناعةتعدالاقتصاد

والموادالسيارأتصناعةتنتشرحيثتششيرشمالى

الحديديةالسككوقاطراتوالأدويةالبتروكيميائية

ولمزارع.والفولاذيةالجلديةوالمصنوعاتوالإسمنت

فمعظمتششير.فىكبيرةأهميةتنئالألبانالتيالأبقار

بهاتشتهرالتىالأجبانصناعةفىيستخدمالحليب

وتمثل.والأغنامالدواجنالمزارعينبعضويربي.المقاطعة

المحاصيلأهموالشوفانوالشعيروالقمحالبطاطس

ظلتفقد،للتعدينبالنسبةأما.للمقاطعةالزراعية

محاجربهاأنكما،طويلوقتمنذالملحتنتجالمقاطعة

السليكا.رمللتعدين

والسككالبريةالوقمنشبكةبالمقاطعةتنتشر

والبضائع.المسافرينلنقلالملاحيةوالقنواتالحديدية

مقاطعتيتحدها،داخليةمقاطعةتششيرتعدالسطح

منوديربيشايرالشمالمنوميرسيسايدالكبرىمانشستر

الشرقيالجنوبمنومشافوردشايرالشرقيالشمال

تلالوتنتشر.الغربمنوكلويدالجنوبمنوشروبشاير

يدنهراخلالهاويجري،الشرقيةحدودهاعلىالبينانيز

وشرقيوسطفيفتتركزالبحيراتأما.وميرسي

المقاطعة.

نسبةفيأزديادمع،معتدلبمناختششيرتمتازالمناخ

متوسطويبلغ.المقاطعةشرقيالتلالمناطقفيالرطوبة

فتتراوحالحرأرةدرجاتأما.ملم07حواليفيهاالأمطار

يوليو.شمهرفيم651وينايرشهرفىم54بين

مدينةمكانديفقلعةالرومانيونبنىتاريخيةنبذة

اخرتشيسترمدينةوكانت.م08عامالحاليةتشيستر

الفاغوليملسيوةرضختالتيالإنجليزيةالمدن

تشيسترسكانالنورمنديونعاقبوقدام(.)070

صارت،النورمنديالغزونهايةوبعد.أراضيهمبمصادرة

ظلالذيتشيستر،أيرليديرهااقطاعيةمحافظةتشيستر

حتى،الكنيسةتتبعالتيتلكعدأماأراضيها،كليملك

الثامن.هنريعهد

القنابلكانت.قماضغيرةإلىمادةأيتهشمالتشظي

القواتلضربالحروبأثناءتستخدمالمتشظيةالقذائفأو

الشظاياأوالقنابللهذه.الجاثمةوالطائراتوالطرق

تنفجر.عندماالقطعآلافإلىشهشمغلاف

وقطرهاسم45عادةالنوعهذامنالقنابلطوليكون

تي.إن.تيادمنعلبةمنم!شوعةوهي.سم8حوالي

ثقيلحديديقضيبومنالانفجار،شمديدةمادةوهي

تطلقالتىللقذائفصماماتتوجد.العلبةحولملفوف

طائرةوهيالقذائفمعهتنفجربشكلعادةتهيأالمدافعمن

الجو.في

القنبلة.أيضا:انظر
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الأطفالتوظيفبهيقصدالأطفالتشغيل

مش!صلةأصعئذلكوقدبأجور.عمالآواسعتخدامهم

القرنفيبريطانيافيالصناعيةالثورةخلالاجتماعية

الدولإلىالمشكلةانتشرتكما،الميلاديعشرالثامن

نشأتوقد.صناعيةبلادإلىتحولتعندماالأخرى

تقلأطفالآتستخدمالمصابوالمناجمبدأتعندماالمشكلة

يجبرونالأطفالكانوقد.العاشرةعنمنهمالعديدأعمار

ودأجورقامحيةصحيةظروففيطويلةساعاتالعملعلى

.زهيدة

تشغيلبشدةينتقدونالاحتماعيونالمصلحونبدأوقد

وعلىصحتهمعلىسيءتأثيرمنذلكفىلماالأطفال

الانتقاداتأقوى!انوربما.الملائمةالتنشئةتنشئتهم

أولمرروايتهفيدي!صزتشارلزالروائيكتبهماوأنجحها

علىالكتابانتشرحيثام(.ا-983)837تويست

ووجهالعالمأنحاءكافةإلىومنهابريطانيافيواسعنطاق

بدأتثم.تشغيلهمبسببالأطفاليعانيهماإلىالأنظار

الوصئرعدم!ذالتصحئقوانينسنفيتدريجئاالبلدان

لاالمشكلةأنإلا.تشغيلهمبسببالأطفالإلىالإساءة

غيربش!،يتماطفالالأملا!!تشغي!يزالفلا،قائمةتزال

ظ!!فىوأضاميةاأسدزأ!اوفيالصناعيةالدولفيقانوني

المصابفيالأطفاليعما!الناميةالدولوفى.قاسيةظروف

.الخاصلحسابهممتجولينباعةحىدل3وا!ا

ومعظهمالشماليةوأمريكاونيوزيلنداأمشراليافيأما

فيالغالبفيي!صنونالعاملينالأطفالفإنأوروباأقطار

ظلوفيالوقتنصفويعملونأعمارهممنالثانيالعقد

نأإلا.المحليةالتشريعاتلتقنينبدقةتخضععملظروف

يعملونيزالونلاالصناعيةالدولفىالأطفالمنالعديد

وأكاملاالوقتإمايعملونوقد.الأسرةعملقوةإطارفي

البيت.فيحتىأوصغيرةمصانعفينصفه

وآممياإفريقيافيالناميةالدولمنكثيرفيأما

الأولادمنالأطفالملايينيزالفلااللاتينيةوأمريكا

ففي،قانونيةغيرلصفةكاملاالوقتيعملونوالبنات

أعمارهمصتقلممنالأطفاليشكلالدولبعض

العاملةالقوىمجموعمنكبيرةنسبةعشرةالخامسة

يأمنتكاداوخاليةقاسيةظروفظلفىويعملون

والمحاجرالمناجمفىغالباهؤلاءويستخدم.تنظيمأورقابة

أهلهممعالآطفالبعضيعملكما.والمصائوالمزارع

كما.الأسرةدخلزيادةفىتساهمولكنهابسيطةأعمالا

تعرضهماأووالديهملموتإماالأطفالبعضيعملقد

قانونأنورغممثلا،مصرففي.العملفقدانأوللعجز

،عشرةالثانيةدونهمممنالأطفاليمئاستخدامالعمل

كبيراعدداتستخدمصناعةالجلوددباغةصناعةأنإلا

الصاعيةأضورةاح!لإنجكافيالطوبا!ماعةالطينيحملونأطفال

عمتر.اضالمحراالقرلىلدايةفي

وفى.الميلاديعشرالتاسعأسقرنامنذالأطفالمن

وق!والصناعةالزراعةفىالأطفالايعملكولومبيا

بيروفىالذهبصناعةوتعتمد.أطوباوصناعةالحجر

ذويالأطفالمنالعاملةالقوىمن!صبيرعددعلى

فيالسجادصناعةفيالأطفاليعملر.الموسميةأعحرةا

الملابسصناعةفيالأطفاليعمل!صماأ!ند.بافاراناسي

الفلبن.فيالخشبيةأ!شاعةاوفى

تمئقشغيلالناميةالدولمنكثيرصىأغوان!تاأنورغم

الدولهذهفيالماديةالإمكاناتضعفأنإلا،الأطفال

فيالأسرمنالعديدحاجةأنحماالقوانينتنفيذيعيق

منتجعل،المعيشةمستوياتانخفاضبسببالناميةالدول

أسرهمحاجاتلسدإضافيدخلمصدرالأطفالعمل

الأساسية.

التاريخفجرمنذ.التاريخعبرالأطفالاستغلال

فيخاصةأسرهمإعالةفيويساهمونيعملونوالأطفال

عملبسبباجتماعيةمشكلاتتنشأولم.المزارع

ظهرتعندماالصناعيةالثورةمطهورإلاالأطفال

بدأعشرالثامنالقرنففي.أ!شاعيةاالعملأنظمةللوجود

وقد.الأطفالامشخدامفيبريطانيافيالأعمالرجال

بالكبار،مقارنةالأطفالرواتبانخفاضذلكإلىدفعهم

قياساالعمللربالأطفاليسببهاالتيالمشكلاتوقلة

أنعسبتكونقدالصغيرةالأطفالأناملأنكمالالكبار.

عملوقد.المصانعأصحابنظرفىالالاتلبعض

تتصفومطاحنومناجممصانعفيزهيدةبأجورالأطفال

بأع!القاموافقدالظروفهذهومع.الإضاح!ةوقلةبالقذارة

بالعجزالأطفالمنعددأصيبوقدالكبار.قوةإلىتحتاج

لابأعمالقيامهمبسببالجسديةالتشوهاتأوالدائ!ا
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غيرأجواءفىعملهمبسببأو،الغضةأجسامهمتناسب

علىتؤثرالتيوالأتربةالسامةبالغازاتملوثةصحية

العملأثناءنياماالأطفاليقعوقد.التنفسيةأجهزتهم

حولهاتتوافرلاالتيالالات،تقتلهموربمافتجرحهم،

الكافية.الحماية

فيصبحون،الدراسةمنالأطفالالعمليمنعماوغالبا

لاالتيبالأعمالإلاالقياميستطعونلامتعلمةغيرفئة

أنفسهم.تطويرودوندونهميحولمماالمهارةتستدعي

البرلمانأصدر.الأطفاللتشغيلالأولىالقوانين

مأ208عامالأطفالعملينظمقانونأولالبريطانى

الرعايةدورأطفالتشغيلالقانونذلكمنعحيث

محالجفيالتاسعةعنأعمارهمتقلممنالاجتماعية

سنفيهمكنالأطفالإجبارالقانونمنعكما.القطن

حددكماليلا،العملعلىعشرةالرابعةعنتقل

أم981عاموفى.لمماعة12باليوميةعملهمساعات

أنهإلا.الأطفالجميعلتشملالقانونذلكمظلةمددت

التنفيذموضعالقانونذلكلوضعملموسةآثارتظهرلم

متضمناالمصانعقانونصدرحيثأم833عامفىإلا

ألمانياوتلتوتفتيشها.المصانعبمراقبةتسمحمواد

ينظمام983عامقانونألمانيافىصدرحيثبريطانيا

.الأطفالعمل

النسيجصناعةتنميةاعتمدتالمتحدةالولاياتفي

كانأم832عامففي،الأطفالعلىكبير،حدإلى

نيوإنجلاند،مناطقفيالنسيجمصانععمالمن04%

السابعةبينهمممنأمريكا،فىالشرقيةالشماليةالمنطقة

ولايةفيصدرأم836عاموفىعشرةوالسادسة

.الاطفالعملينظمأمريكيقانونأولماساشوسيتس

تقلالذينالأطفالاستخدامالقانونذلكمنعوقد

الطفليكنمالمالمصانعفيعشرةالخامسةعنأعمارهم

السنةفىالمدرلمسةفىأشهرثلاثةعنيقلمالاأمضىقد

التوظيف.تسبقالتى

برلينفيللعملدوليمؤتمرعقدأم098عاموفي

مأ009عاموفى،الأطفالعملمشكلةلدراسةبألمانيا

العماليةللتشريعاتالدوليةالمنظمةسويسرافيتأسمست

.الأطفالمنالعاملينلحمايةالدنياالحدودوضعبغرض

الدولمنالعديدفيالانتسود.الحديثةالتشريعات

هذهوتمنع.الاطفالتشغيلدونتحولوقائيةتشريعات

أعمارهمتقلممنالأطفالتشغيلالمبدأحيثمنالقوانين

اليومخلالالأطفالتشغيلتمنعكما،معينةسنعن

الأطفالأداءمعشعارضالساعاتمنلعددأوالدراسمي

!ذهتمئكما.الدراسةسنفيهمممنالمدرسيةلواجباتهم

وأطاقتهمفوقهوماحملفيالأطفالتشغيلالقوانين

حولالتفاصيلمنكتيراالقوأنينهذهتحويكما.رفعه

والتعدينالمصانعفيالعملمنوالشبابالأطفالحماية

فىالاطفالعملأنكما.السفنوصناعةوالتحجير

إلىيحتاجعامةبصورةالترفيهوصناعةوالأفلامالمسرح

ترخيص.

تشغيلتمنعقوانينصدرت،العربيةالدولوفي

مثلا،السعوديةالعربيةالمملكةففي.معينةسنفيالأطفال

تاريخ9922رقموالعمالالعملقانونصدر

تشغيلجوازعدمعلىينصوالذيهـ،أ/919/938

لهمالسماحوعدم،عشرةالثالثةيبلغوالمالذينالأطفال

عدمعليعامبشكلنصكما.العملأماكنبدخول

الاعمالفىعشرةالثالثةسنفوقالأطفالتشغيلجواز

دورانهاحالةفيكالالاتالضارةالصناعاتأوالخطرة

نصكما.ذلكشابهوماومقالإلأحجاروالمناجمبالطاقة

فترةأثناءالأطفالهؤلاءتشغيلجوازعدمعلىالقانون

تشغيلإطلاقايجوزلاأنهعلىالقانوننصكما.الليل

يوميا.ساعاتستعلىتزيدلفترةالأطفال

يمنعأم،489عامالمصانعقانونصدرالهندوفي

عملهم.ظروفينظمكما،المصانعفىالأطفالا!شخدام

سندونالأطفالاستخدامبمنعقانونذلكبعدصدرثم

ينظمكما،الخطرةأوالضارةالأعمالفيعشرةالرابعة

والورشالمواصلاتودممائلفىالاطفالعملظروف

عشرةالخامسةدونالأطفاليمنعكونجهونجوفى.والمزارع

لاالفلبينوفي.كانتمهماصناعةأيفيالعملمن

والديهممعإلابالعملعشرةالخامسةدونللأطفاليسمح

الخامسةبينللأطفاليسمحوقد.عليهمالاوصياءأو

يومئاالساعاتمنعددابالعملعشرةوالثامنةعشرة

الدراسية.التزاماتهممعذلكيتعارضألابشرط

المتحدةللأمالتابعةالدوليةالعملمنظمةأنشئت

أقرتوقد.العالمجمئأنحاءفيالعملظروفلتحسين

الأطفالبعملالمتعلقةوالاعرأفالتوصياتمنعددا

العامللعمرالأدنىللحدالمحددالعرففمثلا.والشباب

تشغيلفيهايمكنالتيالظروفوماوأينمتىيبين

.ام889عامحتىبلدا36العرفذلكأقروقد.الأطفال

أدنىحذاعشرةالثانيةسنالدولتلكمنالعديدأقروقد

والثامنةعشرةالسادسةبينوما،الخفيفةالأعمالفىللعمل

.خطورةعنصرتتضمنالتيللأعمالعشرة

مماالكثيرالدوليةالعملمنظمةأماميزاللاذلكوجمع

وما.العملأرباباستغلالمنالأطفاللحمايةعملهيمكن

يزاللافإنه،الدولمنكثيرفيالماديةالأحوالتتحسنلم

للإنفاقللعملحاجةفىالدولهذهفىالأطفالمنكثير

المتدني.أسرهمدخللزيادةربماأوأنفسهمعلى
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الدتدثهفير

يستطئبحيثالمعلوماتلإرسالطريقةالتشفير

عليهاأ،طلا1ف!تصاأضعميةامفتاحأ!ديهما!ذلناالأشعخاص

المفتاحيملكلاآخرشحصرأييستمث!!لابينماوفهمها

الكتابةأهـعلمالتعميةعلماحياناعليهويطلوتمعرفتها،

المعلوماتهدهت!صنهـقد.الجملحسابعلمأو،السرية

تنقللياناتأوراصوأوهاتفيةمحادثاتأومكتوبةرسائ!!

بوساطةأجوتعاتحفظأوالحديثةأ،تالاتصاوسائ!!عبر

ألمعلوماتانق!!سائ!!لووالمتنامىالسريعالتقدمومع.الحواسيب

فإن(،)الحوامعيبومعالجتثهاتخزينهاووسائل(الأت)الاتصا

منو،ناحيةمنتتضاءا!بدأتالبريدأوالمكتولةالرسائلأهمية

المعلوماتأصتعلىالحفاظإلىالحاجةازدادت،أخرىناحية

ماتاطعلوحمايةصأرثأهههو(التعمية)أووالتشفيروسريتها.

علىستمق!امعلوماتكاشتإداخصوصاحفاءةوأحضرها

زأعليها،اضنصصا!سليالاسدصةأرسلاجةأ!اتصاشب!ات

ا!ديتةالحواسيبلتسب!طتشيتتبادأ!المعلوماتحصانت

اختراقها.يمكراختيالانتشارأ!اسعةا

إحفاءطرقالأولىاتتناوأ!:مسألتينالعلماهذاويعالج

بالتعميةيسمىماهوولأخرىجهةمنالمرسلةالمعلومات

!نالمعلوماتا!متحراخبوثالثانيةوتختصالتشفير،أو

أطفتاحامعرفهبدونوذلك،المعماةأطرلممائلالملتقطقبل

وأالتعميةبتحليليسمىماوهوالمتراملين،ب!تعليهالمتفق

ضمانإلىجهدفالتعميةواضعأوفالمعمي.الشفرةكسر

أضحريفاصوحماجئهاأضهاأصاضمانإلىأوالرمعالةسرية

إلىشيسعىأحدو(،)اأوالتعميةمحل!أماالادعاء.أو

محتوىومعرفةأضعميةاكسرفيالمتمثلالمضادالهدف

تزويرهاأو،أ!ةاضسامحتوىتحريف!أوالسريةالرسالة

أصليةأوصحيحةرسالةأنهاعلىقبولهاإلىيؤديبشحل

وأالرسالةسريةضمانهوالتعميةفهدف.ذلكغيروهي

بينماواكتزوير،التحريصمنمصدرهاأومحتوياتهاحماية

تماما.ذلكعكسإلىأضعميةاتحليليهد!

واض!ءلصتحويلهيلهاتعريفألسصأفيوالتعمية

طريقةبا!شخداممفهومغيرنصإلى(منوقأو)م!سوب

خاصسريمفتاحعلىتعتمدسريةغيرت!صنقدمحددة

يعرف)والفتاحهذايملكمريستصييمألحيثبالمتراسل!ت،

!يستخرخأ!اضئاأصلهإلىاطعمىالنصهريعيدأن(الطريقة

المفتاحهذايملكلاآحرشخمرأييستيمالأدينما(،التعمية

يعرفثانوإنحتىالواضحالنصهرإلىيتوصلأنالسري

عمليةفهوالتعميةتحليلتعريروأما.التعميةطريقةتفاصي!

منوذلك،الواضحأضصاإلىأطتوصلالمعمىالنصهرا!شخدام

المفتاحمسبقايعرفلاالذيالتعميةمحلاأرالعدوقبل

معلوماتإلىبالإضافة،التعميةطريقةيكلهـفقدول!فاكسري

،المعلوماتنقلفيأسمتخدمةااطغةاخصاش!مث!أ!رى

موضوعها.أوالرسالةطبيعةمث!إضاشيةجانبيةمعلومات

بمحاولةوحدهمالأعداءيقوملا،الحديثالعصروفي

الذينالعلماءدذلكيقوموإنماشسرها،أوالتعميةتحلي!

قوةمدىتحديدبهدفوذلك،أنفسهمالشفراتيضعون

وهذهفيها.الضعفنقاطودشحيصومتانتهاأضعميةاطرلى

أكثرمنذسجالآقائمةالتعميةمحللوالمعميب!تالمعركة

أنهايظنللتعميةطرقاختراعيحاوأ!أ!أ،وفا،عامأغيأمن

تحليلعلىجاهداالثانييعملبينماأحصسر،اعلىتستعصي

وكسرها.ثأ!ااهذه

الشائعةالتقليديةالتعمدةأنظمة

قسإتإلىالتقليديةأضعميةاأصرقتمقسماالتشفير.أنظمة

استخدامويمكن.بالتبديلرالتعميةبالقلبالتعميةرئيسبص!:

المعمييقوم،القلبطريقةففيثلينما.أرالتبدي!!أوالقلب

دونمحددةقاعدةوفقالوا!اضصحروهـامواقعلتغيير

الواضحالنصتقسيمالبدايةشيويتمأنفسها.الحروفتغيير

مجموعات)مثلامحددطولذاتمنهاكل،مجموعاتإلى

كلضمنالحروفمواقعتغييرشمثما(أحرفخمسةمن

سبيلوعلى.السريالمفتاحيحددهامعيمةبطريقةمحموعة

تقسمغد"فجريبدأ"الهجوممثلاالواضحةأ!ةفالرسا،أ!المثا

هـج"الأحرفخمسةمنمنهاصا!صنمحموعاتإلى

فتصبحالحروفتبدلثمد"رعفج-أدبيم-ر

."غفردجدمبأيجاهوأ!"ألمعماةاا!ةاشسا

)أوحرفكلتبديليتمأنفهي،بالتبديلالتعميةأما

رمزأوبحرفأ!اضحللرسالةاالنصمن(كلمةأوحرفين

ومن.السريالمفتاحيحددهامعينةبطريقةكلمةأورقمأو

يلي:مابالتبديلأضعميةاأمثلة

الذيبالحرفحرفكللتبدلل"إبراهيم"تعمية-

فىكماالأبجديالترتيبحعسبأحرفبثلاثةيليه

ادهثدحبم".أضصئاالمبينالجدول

،1،2،002،1،5"لارقامبا"براهيم"إتعمية-

،2،أ"بالأر!امأو،الجملحسابحمسب4"01،0

الجدولمنالعشريالترميزحمسب"501،13.،02،1

الجمل.حسابانو:(10)

جب،أ،عقل،أ،أ"أ،لالحروف"إبراهيم"تعمية-

الناتجةالأعدادوتحليلالجملحساببا!شعمال"لي،حب

فأصمجموعةإلى
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العشريلترميرا

الحملحساب

الحرف

العشريالترمير
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م

27

14

غ

28

معتعمالبا"تبيكفبد"لكلمةبا"هيمبرأإ"تعمية-

إلىوإعادتهاالناتجةالأعدادتضعيفثمالجملحساب

.أخرىمرةحروف

ويتمالتبديلمنمتخصصةصورةهيالرموز.أنظمة

منأجزاءأوكاملةكلمةأوالكلمةمنمقاطعتبديلفيها

وأكتبالغرضلهذاوتستخدمبكاملها.جملأوالجملة

والمقاطعالكلماتمنأعداداتضمالمتقابلةللرموزلمسجلات

ممبيلفعلىالرموز.منيقابلهاوماأجزائهاأوالجملأو

أما"هجوم"الكلمةعلى""حمامةكلمةتدلقدالمفال

الهجومخطة"تسيرالجملةعلىتدلفقد""بيفالحمامة

بنجاخ".

التعميةطرقفيهندسيةأشكالاستخدأميتموقد

السريةالرسالةكاتبأوالتعميةواضعيقومبحيث،بالنقل

ثممع!ت،بأسلوبالواضحةالاصليةالرسالةحروفبكتابة

النقلففي،المثالسبيلوعلىمغاير.بأسلوبثانيةيدونها

بكتابةيقومثم،رقميباختيارمفتاحالمعمييقومالعمودي

إلىاليمينمنحرفاحرفاالمفتاحتحتالواضحةالرلحمالة

عددعلىسوكليحتويبحيثأسطرعدةوفياليسار

الأحرفتؤخذثم،المفتاحلحروفمساليالحروفمن

هذهولتوضيح.المفتاحأرقامترتيبحسبعموداعمودا

المفتاحأما"إفطار"كلمةهوالمفتاحأنافرض،الطريقة

)أوالأبجديترتيبهاحسبالحروفبترقيمفيتمالرقمى

تساويأ"إفطار"كلمةفيالأولىفالألف(.الهجائي

الآن50وانراء4والفاء3فهيالطاءأما،2تساويوالثانية

"افتحواولتكنتعميتها،المطلوبالواضحةالرسالةتكتب

كالتالي:المفتاحتحتتكتب"،الجرسسماععندالنيران

ط!!الممتاحكلمة

1432اشقميالمفتاح

حلآأأالواضحةالرسالة

لىعدا

أمس

رجل

(1الرقميالمفتاحتحت)أيالأولالعمودنقرأالان

فالرابفالتالث2(الرقميالمفتاحتحت)أيفالثاني

حنعارأردأ"أهيالمعماةالرسالةتكونبحيثفالخامس

وهكذا.وينعمه!"،أسلتلنففا

منواحدحرفتبديليتم،البسيطالتبديلوفي

وأأحاديةبويقةاختيارهيتمآخربحرفالواضيحالنص

كلمةأوبمفتاحتحديدهيتمتقابلبجدولأومعينةبعلاقة

"سلام"،هيالسركلمةكانتفلو،المثال!مبيلوعلىسر.

يلي.كمايكونالهجائيبالترتيبالتبديلجدولفإن

يقصسررذدخخ!خ!ثتبأالأصلىالحرف

زرذدححجتبتمألسالمقابلالبديل

يهـومنلكقفععظطاللأصلىضالحرف

يهـونكقفععطضطصلت!المقاللالمديل

"انسحبوا"،هيالواضحةالرسالةكانتفلو،وبالتالي

"سنذتلوس".لمميكونالمعمىالنصفإن

منحرفكلتبديليخم،البسيطالثنائيالتبديلوفى

التاليكالجدولمعينجدولحعسبلحرفينالوا!النص

ذححثتل!

!جتتبأ

لرشزررد

قئدتعح!ظطض هـرمثر
".أبأذأبأت"جزتصبح"صباحا"فالكلمة

يسمىماأوالألفبائيةمتعددالتبديلكذدكوهناك

!حينطولذاتمتواليةسلسلةوهو،الدوريبالتبديل

تطبهتالتيالختلفةالبسيطةالتبديلاتمنمثلا()خمسة

مرةتعادثماالاخربعدواحداالواضحالنصحروفعلى

(حروفخمسة)منمجموعةكلبعددوريةبصفةأخرى

التبديلكانفلو،المثالممبيلوعلى.دورةكلبعدأو

تبديل)أيالبسيطةالإزاحةنوعمنهوالمستخدمالبسيط

بإزاحةولكن(محددةبإزاحةيليهالذيممابالحرفالحرف



التشفير328

يسمىهذافإن،الواحدةالدورةضمنحرفلكلمختلفة

الذيالفرنسىالتعميةعالمفيحنرإلى)نسبةفيجنر،تعمية

العالمأنرغم،الميلاديعشرالسادسالقرنفيعاش

قبلالطريقةهذهوصفالذيهوالدريهمابنالعربي

علىفيجرأوالدريهمابنتعميةوتبنى(.بقرنينفيجنر

التبديلويعتبر.مختلفةبمقاديرالبسيطةالإزاحةجدول

توضئويم!ش.بالتبديلاضعميةاطرقأه!امنالدوري

كالتالي:طريقتها

الحروهـإلىتبديل)أيالرسالةحروفترميزيتمأ-

العشريالترميزحسبمثلا،معينرقمىنظاموفق(أرقام

.(1)الجدولانظر،الأبجديةالعربيةللحروف

رقممعالرلممالةمنحرفكلجفرقميتما2-

جمعاوذلكالسر()كلمةالسريالمفتاحمنالحرف

82طرحيتم28الجمعحاص!!تجاوزإذابحي!دوريا

بينأمحصوراالنهائيالناجيصبحبحيثالنابخمن

28.و

امقا!!بالحرثأصهائىاأصابخاعنالتعويضيتم3-

.(1)الجدولأيضاانظر،العشريالترميزحمسب

ودمنة""كليلة:المفتاحكانلومثلا

الغد"،صباحالعمل"يكث!:تعميتهاالمرادوالرسالة

كالتالي:تكونالتعميةفإن

الواصحةالرصالة

المنماح

أ!اضحةاالرسالةتر!ير

الممتاختر!ير

العاديالحمع

الدوريالحع

(امعماةسكلالةأترير

المعماةالرسالة

ي

ك

21

21

ل

23

23

23

33

أ!

21

ءل

!

د

16

4

02

02

ثممصوصرضض"شثهاالمعمىالنصيكونوبالتالي

مفوخ".

التبديلعمليةإجراءيتم،الثنائيالبيانيالتبديلوفى

أرلعةمنمكونةكبيرةمصكسفوفةباستخدامبحرف!تحرفين

7)حرفا28منجزئيةمصفوفةيشكلجزءكلأجزاء

والرابعةالأولىالمصفوفتانوتمثل(أعمدة4فيأسطر

الثانيةالمصفوفتانتعطيبينما،الواضحالنصحروف

فىموضحهوكماالمقابلةالمعمىالنصحروفوالثالثة

1(.)شكلأضالىاالشكل

أطرمتتتوا!أ

ت!أدحخح

دخحسررد

شسرطضرصلق

عظضم!!عط

كقفملك!

-3فحمو-لى---6يوهـر

كهتص ب!اتألور6!ارت
خخ-ج---خت!أ

رردددحح

ضصشصشلرر

ععطعخ!أضر
لكقمكهـق

هـوديوهـد

حرفينالواضيعالمص!تقسيم!مالتحائىالياياضسدي!اةاشكل

الجرئيةالمصفوفةلىالأولموبالحر!صتحديدس!حيتحرب!،

وي!صن2،والرابعةالحرئيةالمصفوفةشىأصالىاالحرثر،أوالأ:لىا

حرفاهماالاحرانركماهي!صناطستطيلمتقالل!صص!سراررهـفادهدا-

الهجوم"يبدأ!والواصالنصكانإداشمتلا،المقال!-.المعمىأصص!ا

فىالياء""حر!ولحدد،"يب"الأوليناالحر!ي!!،حذ!إسا"ل!را

،يالمستطيلولرسم2،والمصفوفةفياجاء""اوحرل!،\والمصفولة

وهكذا."هل"هى""يبتعميةفإلىولالتالىهـ،!،،ل

م

م

26

26

ل

26

26

ص
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23

23
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خ

ل

ل
غ

صصثممصم!وح

فجرا"الهجوم"يبدأ:الواضححالنص

!جحر".طفنبيك"هلال:المعمىالنص

منكثيريعتبر،الاننشهدهالذيالمعلوماتعصروفي

عصرمنبالفعلانتقلالعالمأنالتاربوالاجتماععلماء

فيالمعلوماتثورةتفجرمعالمعلوماتعصرإلىالصناعة

انتشرتفقد،العشرينالقرنمنالأخيرينالعقدين

سواءوالمعلوماتللإشاراتالرقميةوالمعالجةالحواسيب

الأجهزةفيبياناتأورسائلأوصورةأوصوتاكانت

الحواسيبوتعتمد.المتقدمةالاتصالاتوأنظمةالإلكترونية
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(العشري)بدلالثنائيالترميزنظامعلىالرقميةوالمعالجة

الترميزنظاموفيوالصور.والأصواتوالرسائلللمعلومات

"ا"والواحد"."الصفرهمافقطرمزانهناك،الثنائي

،..3،.2،،0،1)العشريالنظامفيرموزعشرةبدل

..ج،.،ب)أ،العربيةالأبجديةفيحرفا28منوبدلأ9(

المنطوقة.اللغاتفيالأصواتمنكبيرعددمنوبدلأغ(

وأأصواتاأوحروفاكانتسواءمعلوماتأيترميزويمكن

)صفرالثنائيةالرموزمنسلسلةبامشخدامغيرهاأوصورا

ترميزيمكنمثلا،العربيةاللغةحروفحالةوفيواحد(.أو

عن،ثنائيةرموز5منبسلسلةوالعشرينالثمانيةالحروف

رمزإلى(ا)الجدولللحرفالعشريالرمزتحويلطريق

.2الجدولفيالموضحالجدولحسبثنائي

أجهزةمثل،الحديثةالإلكترونيةالتعميةنظموفي

الوأضحالنصترميزيتمالحواسيبأجهزةأوالمشفرالهاتف

عشوائيةثنائيةمشلسلةدائرياجمعايجيمثمثنائيا،ترميزا

ثنائيا،ترميزامرمزأالمعمىالنصهووالنابخ،المفتاحتمثل

وتولد.المعماةالرسالةليمثلالحروفإلىتحويلهويمكن

وينبغىلصريةبويقةالمفتاحتمثلالتيالعشوائيةالسلاسل

وإذا.وتخزينهاوتوزيعهاونقلهاتوليدهاأثناءعليهاالحفاظ

ولمالبحتالرياضيبالمعنىتماماعشوائيةالسلاسلكانت

مرةسوىالتعميةفيتستخدمولمالأعداءإلىتتسرب

الكراسةنظاميسمىهذاالتعميةنظامفإنفقط،واحدة

اقترحهالذيالنظاموهذا.الواحدةالمرةسجلأوالواحدة

تىاندتى)أيالأمريكيةوالبرقالهاتفشركةفيفيرنام

الذيالوحيدالتعميةنظامهوأم179عامفي+كة+ول(

أوتيمهماالكسرعلىويستعصىتماماامنأنهرياضياثبت

هذاتطبيقشروطولكن.وحسابيةتحليليةقوةمنالعدو

طولذاتتماما،عشوائيةمفاتيحتوليدضرورة:هىالنظام

هذهتوزيعثمتعميتها،المرادالرسائلطولعنيقللا

وهذه،الضياعأوالتسربمنوحفظهامسبقاالمفاتيح

نظامفإنوبالتاليتماما.امنةوغيرومكلفةصعبةعمليات

إلاررىدمولا،عمليغيرظامالواحدةالكراسةتعمية

الرسائلطولفيهايكونالتيالأهميةالبالغةالتطيقاتفي

فيأممتخدمتالطريقةهذهإنيقالولهذامحدودا.

وموسكو،واشنطنبينالساخنالمباشمرالأحمرالهاتف

تنقلالمفاتيحتحملمغنطجسيةتسجيلأشرطةإنقيلحيث

العاصمتين.بينبالطائرةقويةحراسةوتحتبسرية

هوالواضحالنصأنأضفرض،المثالسبيلوعلى

هو2الجدولمنالثنائىوترميزه"حيفا"

نأولنفرض"....أ-10001-.0101-.0001"

ولتكن،ثنائيةعشوائيةسلسلةهوالمفتاح

الجمعوباستخدام.".10101100010101101أ"

العربيةالأبجديةلحروفالثنائيالترميزجدول:2جدول

،ا-.أ+،.-.+.)حيثالثنائيالدائري

التالي:الجدولحمسبالتعميةإجراءيمكنفإنه

ىخالواضحالسص

000100101010001الواضحالنصترميز

110101100010101المفتاخ

..1100010010001المعماةالرسالةترميز

طحالمعماةالرسالة

أ+أ=.(

كرسالةترسل"حيفا"الواضحةالرسالةفإن،وبالتالى

فقطومعروفاتماماعشوائياالمفتاحكانوإذا"جطدد".معماة

نظرياالمستحيلمنفإنقبل،مناستخدامهشمولمللمتراسلين

يأقبلمنالوأضحةالرسالةومعرفةالتعميةهذهكسروعمليا

.السريالمفتاحيعرفونالذينالمتراسلينعدأشخمآخر

لثنائيالرمزاالعشريلرمزلحرف

2-أ
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التعميةأجهزة

عملياتشيأسلمساعدةوآلاتأدواتعدةامشحدمت

وانتشرت.تعميتهاا!عتخراجثمالم!صولةالر!حائ!!تعمية

الأولاوالنصفعحتمرأضاميعاالقرنفيأطيكانيكيةاالأجهزة

انر!مائ!!أضعميةفقصألتستخدمالميا،ديالعشري!القرنمن

الإأممترونياتفيأ!ائلاالتقنيأضطورامع،وأعن.المكتوبة

اللاس!جةرالسل!جةوالاتصالاتالإشاراتمعالجةوطرق

الميكانيكيةالأجهزةافإن،المعلوماتوأنظمةوالحواسعيب

كيةالإل!تهـوالأجثهزةاعلىالاعتمادأصبص!ردورها،فقدت

تاصوصانتاء)سوأطعلوماتاتحوي!أحيثوالحوامسيب

أخلنهـازا5ض!أنحااكأصعوردأوالهاتفيةالاتصالاتفي

مكتوبةآهـسائ!!أوتوالمحص!إوالخرائصاأ!موروا

رمورإلىوغيرها(القيا!أحهزةمنبياناتأوطباعتها،

وأالاتصالاتيهـوسائطوإرسالهاتعميتهاتحريثمثنائية

الأشرطةاأوالحواسيبمعجلاتفيمعالجتهاأوحفظها

والضوئية.ألمغنصيسيةاالأقراصوا

الإخفاءأنظمة

أحضهرذهـميزا،أوتعميةالواقعفيلي!مراشسائ!إخفاء

غيروبريئةتد"أخرىأ!ةرسايىمعينمعنىلتوريةطريقة

ت!صرأنالإخماءأصرقمنرأطقصود.ابالمعىعلاقةذات

أ،اشسامرحصلمةك!!أوائ!!فيمخمأةالمقصودةالرسالة

يعيمثى!"حمدبالجملةتعمىقد"حيفا"فال!طمة،الواضحة

ول!!هاأسلإخفاءأخرىكثيرةطرقهحاكوأ!متراليا".في

تحتاخأضيااضطبيقاتافيتستخدمولا،آمنةغيرعامبشكل

وا!شحداماتتاريخيةأهميةفقطولها،كبيرةسرية

أضسلية.اأحابأفيدةمحدو

التعميهتحليل

خبرةوواسعةدرالممةإشىالتقليدبةالتعميةتحلي!!يحتاج

.المتراسل!توالمراسلةلطبيعةومعرفةغيرعاديةومثابرةطويلة

طرقلعضحلفيرادويؤديقدالمجردالحفأأنكما

قصعيرةمعماةرسالةح!!المستحي!!مني!صنقدإذالخعمية؟

التعميةمحلليول!شجدا.بسيصاأنظهامهاكانولوحتى

أضحليليةاأ!سائ!!اروالقدرةأطهارةاأ!ديهمتتوافرالذين

والمعلوماتالرسائ!!منعددإلىإضافةالكافيوالوقت

ح!!يستطيعودقد،والمتراسعلينالرسائ!طبيعةعنالجانبية

التعقيد.البالغةأخعميةاأنظمة

دراسةعلىالأحيانامنكثيرفيالتعميةح!!لعتمد

!ضابةرا!ملوبألمستخدمة،اللغةالإحصائيةالحصائص

تركيبذاتبأنهاا!بيعيةااللعاتتمتازإذ.المرا!علات

وعددالإحصائيالتوزيعيختلف!وقدالتعقيد.أعباإحصائي

اللغاتجمير!وأش!ش،أحرىإلىلغةمنا،صواتواالحروف

للناطقينتتيحنسبيا،عاليةلتكراريةواغيرمنتفمأهتاهـلتوزيع

تغيرتأوشقدتلوحتىالمقصودالمعنىمعرفةأطغاتالهده

مثلا،العربيةاللغةوفي.الكلامأومقاطعأ!ةالرساأجزاءبعض

بعضإنإذاخر،إلىحرفمناكنسجيالت!صاريحتلف!

أ!ضروالرسائلالنصوصشيتردمثلا،الأأسفصكاالحروف

نإبل.الغينأوالظاءكحرفأخرى!حررمنبكثير

اعتمادايعتمدمكتوبنصفيمع!!صرفورودأ!احتما

ورودفاحتمال.لهالسابقةالحروفأوالحر!علىصبرا

بكثيرأكبرالتعريف!"ال"شيا!لأأهـكمالعدأ،،م1حر!

فإنمثلا،الس!تحرفأخذناوإذا.فالحررا!اقيمر

ذإ،قليلقبلهاأوبعدهاالضادأواصاداأرأخاءادوررأ!احتما

وأالصادأوالتاءفيهاتقترنبيةىحصلماتهناكأجحست

هذهمنالتعميةمحللويستفيدقليا،.إلاالس!!معاضادا

تعميتها.واستخراجاشسائلح!!فيكثيراالحقا!لة!

بذاتهقائمعلمالتعميةتحليلشإن،الحديثالعصروفي

الرياضياتعلومأهمهاكثيرةأخرىعلومعلىويعتمد

وعلومالإلكترونيةوالهندسة،سوبا!5الإحصاء،وعلوم

فىبمتخصصينالا!شعانةتتمقدصما.الأصواتراأسلعةا

والتارلالنفسوعلمالاجتماعشعلمامساندةأخرىءعلو

الرسالة.وأهميةالوضوعطبيعةحمسصوكيرها،

تارلخيةنبذة

الحضارةبدءمنذالسريةوالكتابةالتعميةأ!امعتعمابدأ

!شةحواليمنذالمصريينقدماءا!متخدمهاوقد،الإنسانية

القدماء.الإغريقاستحدمهاكما..مأق09"

تعتمدبسيطةتبديلتعميةقيصريوليوساستخدموقد

يليهالذيبالحرفحرفحلىيستبدلحيث،الإزاحةعلى

.حروفلثلاتة

عندإلاتبدألمممظممؤسسكعلمالتعميةولكن

المؤرخويقول.العربيةال!!علاميةالحضارةبزوغلعدالعرب

كماسروالمشهوركتابهفيكانديفيدأخعميةاأحلمالشهير

كلقبلمنالتعميةاستعمالاستعرضأنلعد،التعميات

نصه:ماالسابالميلاديأغرناحتىالسالقةالحضارات

أثرأيعنهانقبناالتيالكتالاتمنأيفينجدلم!أ3

بعضمنالرع!اوعلي،التعميةاستخراجأحلمواض!ت

الأربعة،أال!يرلندليناالرجال:مثلالعرضيةالمعزوأسةالحالات

ا!عتخرجواقديكونواأنيمكنمصري!تأيأو،دانيي!أو

فيشيءيوجدلافإنه،الهيروغليفيةالمقابركتاباتبعض

يشملالذيالتعميةعلمفإن،وبالتالي.التعميةتحليلعلم

التاريخهذاحتىيولدلمتحليلهاوعلمالتعميةوضععلما

التيالحضاراتجميعفي(الميلاديالسابع)القرن

الغربية.الحضارةفيهابمااستعرضساها
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أولكانوافقد،العرببينبشقيهالتعميةعلمولد

نإوتدوينها.وكتابتهاالتعميةتحليلطرقاكتشفمن

القرنفيالعربيةالجزيرةمنانبثقتالتيالأمةهذه

شساسعةمساحاتفوقانتشرتوالتي،الميلاديالسالغ

أرقىإحدى،وبسرعة،أخرجت،المعروفالعالممن

لقد.الوقتذلكحتىالتاريخعرفهاالتيالحضارات

أفضلوالرياضياتالطبعلومفأصبحت،العلمازدهر

العربية،1الرياضياتومن.الوقتذلكفيالعالمفيما

وهيكلهااللاتينيةاللغاتفيالتعميةكلمةجاءت

سايفر.كلمة

ونشأتهولادتهفيللعرببشقيهالتعميةعلماويدين

هوالتعميةفيالعربالعلماءوأول.منظممؤسسكعلم

ينمسبالذيم(71-786)8الفراهيديأحمدبنالخليل

هوالخليل.الانحتىمفقودايعتبرالذيالمعمىكتابإليه

منوأولالعروضعلموواضعالمشهورالعربيةاللغةعال!ا

فيالعربالعلماءأعظمولكن.العربيةللغةمعجماكتب

إسحاقبنيعقوبالعربىالفيلسوفهوالميدانهذا

ضمتالذيم(08-1874هـ،26.-أ)85الكندي

وهوالتعميةعلمفيمعروفكتابأولالكثيرةمؤلفاته

علمقواعدفيها!متقصىالمعمىاستخراجفيرسالة

التاريخفيمرةلأولوا!شخدم،العربيةاللغةوأسرارالتعمية

قبلوذلك،المعماةالنصوصتحليلفيالإحصاءمفاهيم

يعتبرهاالتيأم()654الأوليةوفيرمابا!عكالكتابات

الإحصاءعلمبدايةالغربيونالرياضياتمؤرخو

.قرونثمانيةبحواليوالاحتمالات

القرنفيكذلكالعربعندالتعميةعلموازدهر

لاسبابنتيجة(،الميلاديعشر)الثالثالسائالهجري

المغولاجتياحبعدبرزتوسياسيةوعسكريةحضارية

فيوظهرت،الصليبيةالحملاتوقيامالإسلاميللعالم

ابنكتابمنها،التعميةعلمفيكثيرةمؤلفاتالفترةتلك

المعنونأم(922-أ871هـ،)583-627دنينير

ابنوكتاب،الترجمةعنالمترجمةالفصو!مقاصد

المؤلفأم(2-187168هـ،666)583-عدلان

المرموزإيضاحفىالكنوزمفتاحوكتاب،الأشرفللملك

1312هـ،)712-762الدريهمبنعليكتبهالذي

أم(.935

وحققهاالمؤلفاتهذهمخطوطاتعلىعثروقد

ولكن.أم879عامدمشقفيأطغوياالمجمعونشرها

انهيارمعاختفتالتعميةميدانفيالعلميةالنشاطات

قيصرتعمية"!إن:كانديفيديقول.الإسلاميةالحضارة

لمالتعميةمحلليأوللأن،الرومأيامآخرحتىحيةبقيت

منأولكانواالعربإن.لاحقةقرونعدةبعدإلايظهروا

تقلصتمعلوماتهمولكن،التعميةتحليلمبادئاكتشف

".حضارتهمأفولمع

ولكن،التعميةعلمفيمؤلفاتأخرىمرةظهرتثم

اقتبالمماتأوبترجماتأوروبا،فيكانالمرةهذهظهورها

منكلأيديعلىوتطويرزيادةمع،العربتركمما

وبيلاسو،،وتريثيميوس،وألبرتيومميكوسيمونيتا،دولافند

الذيريتشيلو،والكاردينالوفينجر،وكاردانو،وبورتا

عشر.السالغالقرنفىالتعميةفيالشبكاتنظاموصف

واستمر،الأولىالعالميةالحربقبيلالعلمهذانشطثم

عامفيرناماقترحفقدهذا.يومناإلىيتزايدالعلميالنشاط

الوحيدالمظاموهو،الواحدةالكراسةتعميةنظامأم179

الكسرعلىيستعصيأنهعلىرياضيا،البرهانأم!شالذي

بحثاأم949عامشانوننشركما.ذكرهلممبقكما

بذلكووضع،السريةالاتصالاتنظريةعنمبتكرا

تمكما.الحدسظالتعميةلعلمالرياضيالنظريالأساس

أحدهابمفتاحينتعمية)نظامالعمومىالتعميةنظاماختراع

-أم779عاموتم.أم759عامفي(معلنوالاخر!ري

لتعميةالقياسيالمعياراعتماد-التاريخفيمرةولأول

وأصبحالأمريكيةالمتحدةالولاياتفى)ديمم!(البيانات

.الاستعمالشائع

ورغم،القديمةالحضاراتفيالتعميةا!شخدامورغم

نأإلا،العربأسسهاالتيتحليلهاوعلمالتعميةجذورقدم

هذينلنمونسبيتباطؤإلىتشيروالدراساتالبحوث

وذلكالعشرينالقرنمنالثانيالنصفبدايةحتىالعلمين

جزئياذلكفيالسببويعزى.الأخرىالعلوممعبالمقارنة

مقصورأكانالذيقديما،التعميةاستخدامنطاقضعيقإلى

السببولكن،والعسكريةالدبلومامميةالمراسلاتع!ى

علىمفروضاكانالذيالسريةطوقفييكمنالرئيسي

.المجالهذافيالعلميةالأفكاروتداولنشر

ثورةنتيجةكبيرابمتحولايشهدبدأالأمرأنإلا

الإلكترونياتفيالكبيروالتقدمنعيشهاالتيالمعلومات

الحاجةلبروزنتيجةوكذلك،والحواسيبوالاتصالات

النطاقخارجأخرىتطبيقاتفيالمعلوماتلأمن

والمصرفيةالتجاريةألمجالاتفي،والعسكريالدبلوماسي

شانوننظريةأدتكماوغيرها.الحاسوبوشبكات

ونشاطاتسريعنموإلى،العموميالتعميةنظامواختراع

تحليلها.وعلمالتعميةبعلمالمتعلقةالبحوثفيقوية

المنشورةوالبحوثوالكتبالعلميةالمقالاتوتزايدت

النموهذاوأدى.بشقيهالتعميةعلمفيالعلميةوالمؤتمرات

مختلفةعلميةفروعبينالترابطوتعميقتجديدإلىالسريع

والإحصماءالرياضياتوعلومالاتصعالاتهندسةتشمل

.والصوتياتواللغوياتوالحا!موب
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واستخداماتهاالدمميةأهمية

مطلعمنذأخةباأهميةوتطيقاتهاالتعميةعلماكتسب

والثانيةالأولىأحالميتيناالحربينأنتبينإذ.العشرينالقرن

معاركأن،ذلكومثال.الأولالمقامفيتعميةحربيكانتا

إفريقيا،شمالصحراءفي،الشهيرةومونتجمريروميل

التيالتعميةمعاركفيمذهلةحقا!توراءهاتخفيكانت

علىجرىممابكثيرأهماكانتوالتيالطرفينبيندارت

منكاملةبقاعدةالبريطانيونضحىفقدالصحراء،أرض

ذإ،تعميتهمكسراصعتطاعواأنهماالألمانيعلملئلاقواعدهم

رغ!أصقاعدةايدمرونالألمانتركتشرتش!حكومةقررت

كسرطرية!عنوتوقيتهاالألمانيةاالخطةبتفاصيلمعرفتهم

رسسائلهم.وقراءةالألمانتعمية

القوميالأمنوكالةنجد،المتحدةالولاياتوفي

مباشرةترتبطلالتعمية،تختصالتيالأمريكيةالسرية

موظف،08).00حواليبهاويرتبطالأمريكيبالرثيس

علىوتحتويلار،درلليونأ5عنالعسويةنفقاتهاوتزيد

تقنيا.المتقدمةللحوا!ميبمجموعةأكبر

العشرين،القردمرالسبعينياتعقدمنتصصومنذ

والمراسلاتالاتصالاتأجتعدىالتعميةاستعمالامتد

مجالاتعدةإلىويصلوالأمنيةوالدبلوماسيةالعسكرية

كما:اخرىوا!شخدامات

الأسراراعلىللمحافظةبموالتجارةالمناعةفي-

الماليوالوضعوالتصاميما،والاحتراعاتأمحلميةواالتجارية

وغيرها.

التلفازيةالبرامجتعميةيتمحيثبمالتلفازيالبثفى-

يدفعونالذينالمشتركونإلايستطئمشاهدتهالاحتى

يسمحالذي)الجهاز(السريالمفتاحمقابلشهريااشتراكا

البرامج.ومشاهدةالتعميةلفك

المودعين،حساباتعلىللمحافظةبمالمصارففى-

مئطورخصوصاالاختلاسأوالتلاعبمنوحمايتها

الإلكترونية.المصرفيةالخدمات

الشخصية؟والحواسيبالحواسيبشبكاتفي-

الملفاتوحماية،الحساسةالمعلوماتعلىللمحافظة

اشقمطريقعنالشبكاتإلىالدخولوحمايةوالمعلومات

له.المصرحبالمستخدمالخاصالسري

واللاسلكيةالسلكيةالاتصالاتحمايةفي-

علىوالاطلاعوالتنصتالالتقاطمنالسياراتوهواتف

والعائلية.الشخصيةالاخرينأسرار

كانحيثالبائدةالقديمةاللغاتعنالكشففى-

اللغةرموزعنالكشف!فيالأثرأكبرالتعميةتحليللعلم

أحلماهذايزالولاعشر.التاسعالقرنمطلعفيالهيروغليفية

القديمة.المسماريةاللغاتأسرارعنأسكشف!افييستخدم

العالميةالحرب،الجاسوسبمالتجسسأيضا:انظر

اياية.

الموفوعصرعنا

الشائعةالتقليديةالعميةأنظمة-ا

التشميرأدظمة

مورالىأطمة!-

التعميةأجهزة-2

الإخفاءأنظمة-3

العميةتحيل-4

تاريخيةنبذة-5

دوضعنكرةالخطيالرمزأوالعواميديالتشفير

التجارية.المحلاتفيالاخرىوالموادالأشياءاعلىقةبصاأ

التيالخطوطمننموذجمنالعواميديالتشفيرلمج!صن

.المادةحولمعلوماتإلىيترجمهاأنللحاسوبيم!ش

مركزفيالحساباتإعدادعندأصندوواأمينيقوم

عليالمشترياتلكلالتعريفبطاقةبتمريرعادةأضسوتا

أوتوماتيكيةفاحصةأداةوهناكالعداد.فيصغيرجهاز

تلكوتفسر،البطاقةخلاأطضوءاتشعالشباكتحتبعرية

إلىآليةبصورةالأرقامهذهوترسل.الأرقاممنممسلسلة

مذكرةوتعطيالشفرةتحلحيثالمتجر،حاسوب

ذاكرةفياختزنالذيالجاريلالثمنمديلةالمنتجصافلأر

.الحاسوب

مننمودج.أحرىوموادالمنتحاتعلىيوحدالعواميديالتشفير

قملمنيقرأألىيمكىالذيللمنتجصفةوتوصحوالقصمالىالخطوط

لصريه.أداة
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عندذلكبعدللمنتجوالثمنالوصفةمذكرةوتستبدل

ثمالشاشةعلىالمعلومةهذهيعرضيىالذيالنقدمسجل

علىكذلكالمبيعيسجل.تسلموصلعلىالمبيعيسجل

مادةوكلالخزنبضاعةكليسجلالذيالحاسوبذاكرة

.المستودعاتفيموجودة

كلتعريفبطاقةعلىتوضعالتيالأرقاموتحتوي

علىالموضوعةالخطوطتحملهاالتينفسهامنئالمعلومات

فيالأرقامهذهبإدخالالصندوقأمينيقوم.البطاقة

قراءةفيالأوتوماتيكيةالفاحصةالأداةفشلتإذاالحاسوب

البطاقة.

المتحدةالولاياتفيأولأالتعريفبطاقاتظهرت

ذلكومنذ.ام739عامفيالتسوقمراكزمنتجاتعلى

المصانعفيلاستخدأمهالهامشابهةأشكالتطورت،الحين

مصانعفيفمثلا.والمكتباتوالمستشفياتوالمستودعات

المهمةوالأجزاءالمحركاتعلىتوضئلطاقاتالسيارات

علىالتعريفبطاقةتقرأفاحصةأداةوهناك.الأخرى

إذاماذلكبعدالحاسوبويضبطتلقائيةبصورةألمحرك

.للسيارةالأنعسبالمحركهوالمحرككان

تقعالتلالمنسلسلةتشفيوتتلال.ثلالثشميوت،

السلسلةهذهوتمتدوأسكتلندا.إنجلترابينالحدودعلى

أسكتلندافيالحدودمنطقةغربيجنوبكم35حوالي

تشفيوتهيقمةوأعلىإنجلترا،فينورثمبرلاندداخلإلى

نورثمبرلاند.فيالبحرسطحمستوىفوقم681وترتفع

ترعىتشفيوتماشيةباسميعرفالماشيةمننوعوهناك

.التلالتلكفى

الفراشة.بمالضفدعبمالحشرة،التحولانظر:.الئشكل

هوالصخورتشكلعلمعكلم.الصخور،قشكل

الجبالتكونالتيالأرضيةالقوىبدراسةيقومالذيالعلم

القوةهذهأنمنوبالرغم.الأرضعلىالتيوالمحيطات

تنتجبأنهايعتقدونالأرضعلماءأنإلاتفسيرهالايمكن

والطاقة.الحرارةبوساطة

القرنمنالستينياتفي.التكتونيةالطبقاتنظرية

تكتونيةنظريةالأرضعلماءاقترحالميلاديالعشرين

وتياراتالقاريالزحفهماسابقتينفكرتينتضمنت

النظريةهذهوقادت.القاريالزحفانظر:.الحمل

الأرصقشرةبأنللامشنتاجالعلماءمنكثيراالجديدة

منعددعلىتشتملبالليثوسفيروالمسماةالخارجية

لاتتئالحدودالطبقاتهذهبعضوأن.الصلبةالطبقات

.والمحيطاتالقاراتمنكلايضمبعضهاإنبل،القارية

إلى07حواليالخارجيةالأرضقشرةسماكةوتبلغ

طبقاتوتنزلق.دائمةحركةحالةفيأنهاويبدو،أكمم05

صخورمنلينةبلاستيكيةطبقةعلىببطءالليثوسفير

إلى31.لمسافةالطبقاتوتتحرك.الطيعالغلافاسمها

سنويا.معم01

امتدادعلىأساسايحدثالتكتونيالنشاطأنويبدو

علىالطبقاتإحدىضغطتوإذا.الطقاتأطرأف

،الجباللتكونتتجعدأنإماالمضغوطةالطبقةفإنالأخرى

تأتيالتيالطقةوهىالوشاحدأخلأسفلإلىتنثنيأو

وهذه.الأرض:انظر.الأرضجوفوفوق،القشرةبعد

تولدالطرحمناطقوالمسماةأسفلإلىالمنثنيةالطبقات

علىتمتدتشفيوتتلال

الإنجليزيةالحدود

لتغطي،الأسكتلندية

ويمحرء.امتدادهاأكثر

ضمنالتلالهذهمن

لورثمبرلالدحديقة

الوطنية.
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الأرضامنطبقتانوهناك.البرح!انيأخشا!أواالزلازل
أرضياتوتشكلانبعضابعضهماعنمبتعدتينتنتشران

الحيودتسمىالماءتحتطويلةأ!جباوسلسلةالمحيط

غطاءفيأصشقوتواأعبرىااشلازلوتحدث.المحيطية

بعضهما.لحوطبتمتانتنزلهتعندماالخارجيالأرض

.الصدوعأسشقوقاهذهوتسمى

علىتحدثالرئيسيةأ،رض1قشرةظواهرلعف!و

الحبالتضماالظواهرهذهومث!!أطيثوسفير.اطبقاتأطراف

والبراكين،،المحيطتلالوسلاسل،المحيطقاعوأخاديد

الجزر.أقواسأدسماةاالبركانيةوالجزر

اتي!الحملتيراتأنالأرضءعلطمعظهمويعتقد

بهذهوعملا.أحملاقةاأصبقات11تحركالتيأغوةاتخلق

الأهـضاغلافشىتوحدالتيالحملتياراتفإنيةالنف!إ

أعلى.أإأ!ير11أخا،ثامنالمنصهرالصخرتحما!

شىالمحيصأقاعإلىيضيروصعودهفيالمنصهروالصحر

فيحدتوانتيالحراريالحم!تياراتو.المحيطتلاأ!بعض

أخطاءاعلىحديثاالم!صلةأسقشريةاأطبقةاتحملالصخور

علىمحمولةهيحصأنماالمحيصأتلالعنبعيداالحارجي

الناقل.اشسير

تياراتلنظريةالختلفةالأجزاءاالعلماءبعضرفضقدو

اصدالابالبرهانيطهالبودآخرينعلماءإنب!!،هذهالحمل

الكافيةالهائلةأغوةاتنتجأنهاوعلىنفعسهوجودهاعلى

الأرضية.الطبقاتلتحريك

نأماأعترةالأرضعلماءبعضاعتقد.أخرىنظريات

حالةفيظلتوأنهامنصهرةكرةشك!فيبدأتالأرضا

،الأرضانكمشتالبرودةومع.اشماندلكمنذتمريد

ويعتقد.التكتونيةالقوىأنتجالديهوالانكماش!ححذاو

تدفأتلاردةكتلةمثلبداتالأرضاأنودآكأعلماء

ومإلحرارة.الكوكبداخلفياشتيأ!شعةاالموادبحرارد

شققتالتىالقوةوخلقتتمددت.الأاكتعستهااا-ا

رص!.صي

الكبيرةالكتلوهذه.كبيرةكتلإلىالحمارجيالأرضراعصاء

.المحيطاتأحواضأصبحومابيسهاأغاراتاهيأصبحت

التصفيح.بمالبلاستيكانظر:.الرلمحائقتشكيل

)المتدثرةالجنسيةالأمراضانظر:الدشلاميديا.

اخشلاميديا"(."ا

ومدينةمحليحكمذاتإنجليزيةأمنصقة!ام

علىتشلتنهرواديوتمثيسترشاير.جلوشيس!ضية

تعودالمبانيمنكثجربهاأجلدةواأ!د.55حصض!تلاأ!سنات

السكانعدد.و.ش11علىصايةأءاة-ة11 يبلعمحرس!هـصرءكص

والأدبالموسيقىمهرجاناتتجدبو.نسمة00985

بالمدينةوتوجد.تشلتنهامإلىاشوارمنال!صيرأصشويةا

للخارجتصدرمنتجاتهامنوالكثير.واسعةهندسيةصناعة

وصماماتأجخاراوحواجزالطائراتأجزاءوتعتممل

اكتشفتالتيالمعدنيةالاستشفاءيناليعو!عاعدتالتح!-ا.

ومركزصحيكمنتجعالمدينةتطويرعلىأم716عام

تقافي.

وتشلسى.كنسينجتونانظر:.تشلسي

مدينةبإنجلتراتشلتنهام

كثيرةمبانلها!سيحة

الوصايةعصرإلىترجع

لالمدينة.العرشعلى

معحرةكتيرةأشحار

.للتسوقراقومركر
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فيمحديحكمذاتإنجديزيةمنطقةقشلمزلمحورد

تشلمزفورد.فيالتسوقمدينةعلىوتعتمدإسكسوصعط

القرىمنالكثيروبها.أساسازراعيةصبغةذاتوالمنطقة

تشلمزنهرعلىتشفمزفوردمدينةوتقع.الجميلةاسمكنية

رئيسيمركزوهي.نسمةأ000.05سكانهاعددويبين

تشلمزفوردوأصبحت.الإلكترونياتوصناعةللهندسة

إلىلندنمنالقديماشومانيالطريقعلىتقعلأنهابممهمة

أصثرقي.االساحل

سكس.إ:أيضاانظر

م(.9891-م2191)ويرثيمبربارا،تشمان

غيرالعامةللأعمالبوليتزرجائزتيحازتأمريكيةمؤرخة

والفلسفةالتاريخفيالخيالية

!-ير-عم!-3-كاختلقت.وخلافهوالفن

-3ءذ7؟خ-أم639عامال!ولىالجائزة

-!--رخ"رء-ء--أغسطسمدافيلعملها

--س-يتحدثالذيأم()629

تكاكا-3-؟ص؟-ء-للحربلىاللأوالمرحلةعن

لأخ7-ون191)4ال!ولىالعالمية

--!!لاك!،!-7"فازتكماأم(،819

تشمانبربارام7291عامالثانيةبالجائرة

والتجربةستلويلعملهاعن

الذيأم()719أمأ-119459الصينفىالأمريكية

ستلويل.دبليوجوزيفالأمريكيالجنرالمهمةعلىيركز

كمساعدةعملت.نيويوركمدينةفيتشمانولدت

مأ349عاميبينالبا!مفي!صةالعلاقاتلمعهدأبحاث

وغطتنيشنمجلةفيصحفيةعملتثمأم.39وه

نشرتمام(.939-1)369الأسبانيةالأهليةالحرب

بريطانيا:المفقودةالبريطانيةالسياسةالأولكتابها

تتضمن.أم389عامفيأم007عاممنذوأسبانيا

منهاكثيرمبيعاتكانتالتيالأخرىالتاريخيةأعمالها

منوفلسطينإنجلترا:والسيفالمقدسالكتاب-جيدة

زيمارمانتلغرافام(؟)569بلفورإلىالبرونزيالعهد

منالحربقبلللعالمصورةالفخور:البرجأم(بم)589

منمذكراتم(بم)6691أم419حتىأم098عام

الرابعالقرنكوارث:البعيدةالمرآةأم(؟)72!الميئ

بممختارةمقالات:التاريخممارسةأم(بم)789عشربم

فيتنامإلىطروادةمنالحمامةمسيرةأم(!819)

أم(.)849

السياسةفيعمدواوابنينأبمنعائدةا!عمتشميرلين

البريطانية.

شخصيةام(.419-)1836تشمبرلينجوزيف

منأكثردامتلمدةالبريطانيةالسياسيةفىشاركت،بارزة

عملكما،البرلمانفيعضواتشمبرلينكان.سنةثلاثين

بينفيماجلادستونوليمابرئامعةالأحرارحزبحكومةفي

جلادستونمعاختلفأنهغيرأم،88وه0188عامي

الحزببعدهاوأسس،الأيرلنديالذاتيالحكممسألةحول

عامفي.المحافظينلحزبحليفاأصبحالذي،الاتحادي

إلىالجمركيةالتعريفةتعديلبشأنمقترحاتهأدتأم309

وزيرمنصبتشمبرلينشغل.المحافظينحزبانقسام

ء918عاميبينفيماالمتحدةالمملكةمستعمرات

.لندنفيتشمبرلينولد.أم309و

الابنأم(.-1379)863تشمبرلينأوستنالسير

البريطانيةللخارجيةوزيراعين،تشمبرلينلجوزيفالأكبر

فياللأكبرالفضللهوكانأم.929و2491عاجممابين

فيهتقاسمالذيالعام،أم29ءعاملوكارنومفاوضات

تشمبرلينولدمؤتمر.لوكارنو،:انظر.للسلامنوبلجائزة

.أم298عامالبرلمانفيعضواوأصبحلندنفي

الثانىالابنأم(.49.-أ)986تشمبرليننيفل

البريطانيةالوزارةرئاسةمنصبشغل،تشمبرلينلجوزيف

اسمهارتبط.أم049عاموحتىأم379عاممنذ

عنهاتمخضتالتيوتهدثمها،النازيةألمانيااسترضاءبسياسة

تحقيقفيتشمبرلينأمل.أم389لعامميونيخاتفاقيه

العالميةالحربفيبريطانياأشركتحكومتهأنإلاالسلام

عاممنصبهمنللامشقالةفاضطر1(،459ا-)939الثانية

ام389عامميويحخإلىده!بالمطة،ممسكاتشمبرليننيفل

لاءتالسلمكس!فيمحاولتهأنإلاهتلر،أدولفمعللمفاوضة

بالمشل.
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حزبفيعضواوكان،لندنفيتشمبرل!تلدر.أم049

ح!صمةفيالصحةوزيرمصبشغلوقد،المحافظين

للمالية.وزيرامرت!تعينحماالمحافظين

اتفاقية.،ميونيخ:ايضاانظر

تتعدققضيةتشمبردينقضية.قضية،تشميرلين

منالتاسعالأسبوعتتحاوزلمأمشراليةطفلةباختفاء

منالثمانينياتفيالغربيالعالميالاهتمامأثارتعمرها،

أغسطسشهرمنعشرالسابعففي.العشرينالقرن

(النديلينأليسابنة،تشمبرلينأزاريااحتفت،أم089

شىكأيرزروفيمحيممن،مايكلوزوجهاتشمبرلين

الوهضاةقضيةفيالمحقهتقررام819فبرايروفيأ!شراليا.

يعثرأ-ااشتىأطفلةاأدالمحلفينمنلجنةوأمامبهاالمشتبه

متوض!ثلبهاجمهاأنلعدتوفيتقدجثتهاعلى

المتوحش.الدنجوكلبباسمأمشراليافييعرف

سبعةمروربعدأخرىمرةالشرطةتحقيقاتفتحت

التيللمحاكمةومايكللنديبعدهاوقدمتأشهر،

معبتمبر،13يومالعلياداروينمحكمةفيعقدت

أتهمت.أم829عامأكتوبر92يومحتىواستمرت

مدىلالسجنعليهاوعمدالالقتلتشمبرلينلندي

أضنفيذاإرجاءمعزوحهابشأنحكموصدر،الحياة

تفدوأ-ا.القت!!علىالتواطؤبتهمةشهرا18لمدةأصسجنبا

فيأجةأغيدرااالمح!صمةأإقدمتالتيالاستئنافطلبات

حيثمشة،مضيبعدأ!ليااالمحكمةوإلىأم839فبراير

التاسعفيتشمبرلينلنديسجنتجميعها.رفضت

سجنإلىنقلهاوتم،أم839عامأبريلمنوالعشرين

داروين.فيبيريما

طفلمعطفوجدأم869فبراير،منالثافيوفي

أنهعلىتشمبرلينلنديعليهوتعرفتآيرزروكسفحعلى

الإقليمحكومةألغتأيامبخمسةذلكبعدأزاريا.معطف

بإذن!راحهاوأطلة!للنديالؤبدالحكمعقوبةالشمالي

رسمي.

شرطةكانتإذافيماأطتحقيقلةمحارهناككانت

أسدلائلواأصبيناتابعضالمشخدامأساءتأصشمالياالإقليم

محكمةمنمورلنغتريفورالقاضيعينذلكالأجل،المهمة

91فيوذلكقفهسائيا،تحقيقاليجريأجةالفيدراأ!شراليا

!ما!منفيداروينفيالتحقيقوبدأ،أم869مطرس

يزيدمامبلغوقدر.العامذلكطوالوامشمرأم869مايو

ميزانيةاحتياجاتلسدأ!شراليدولارمليون5.3علي

مورلنغلتقريرونتيجة،أم879عاموفي.التحقيق

تشمبرلينعنعفواالشماليالإقليمحكومةأصدرت

ضدهما.المسجلةالتهموألغيت،وعقيلته

سدةكرةلاعب(.-أم)369ول!،تشمبرلين

هذهتاريخفيالهدافينأهممنكانمحترفأمريكي

التياشياضيةحياتهخلالنقطة31)914سسجل.أطعبةا

الولاياتفيالوطنيةالسلةكرةرابطةمعسة41دامت

.المتحدة

ونشرتفيلادلفيافيتشمبرليننورمانولتونولد

انتخب،أم789عاموفي.أم739عامحياتهسيرة

السلة.مشاهيركرةلقاعةعضوا

قوادمنصينيشيوعي(.-أم219)ليعتشن

صفوفإلىوانضمالملايو،فيأسدر.العصاباتحرب

اليابانيةالقواتلمحاربةالملايوفيأحشيوعياأصشعبياالجيعق

الثانيةالعالميةالحربخلالالملايواحتلتالتيأم429عاء

فيمخابئهمناليابانيينبينغتشنقات!!.أم459-أ963

البريطانيين،الضباطبعضذلكفيوساعدهالأحرالق،

بورمانجمةوسامالبريطانيونمنحه.لالأسلحةهمدوأسذينا

للحزبعاماسكرتيراأم479عامانتحب.أم469عام

حربإلىذلكمنعامبعدتحولوالما،يو،فيالشيوعى

بيئمقرتشننقل.البريطانيينحاربر،ثانيةأ!صاباتا

جديدةقاعدةإلىالملايوفيباهانغمنأم539عامقيادته

مارسهاالتيالضغوطتزايدنتيجةتايلاند،جنوبيفي

.نيونيصاأضا

.أم639عامالجديدةالمستقلةماليزيادوأسةقامت

عامحتىالجديدةللدولةأ!شيوعيةاالمقاومةوا!متمرت

محاربيهمنمعهتبقىبيئومنتشنألقىحينما،أم989

وقد.أسحلتهم-العصاباترجالمن1)001وعددهم-

وعداوتلقواتايلاند،فيالاستقرارعلىمساعدتهمتمت

المناممب.الوقتفيماليزياإلىبالعودةلهمبالسماح

،العضلاتمنلمجموعةإراديةلاتقلصاتا!ات

الدماغفيالتشنجاتوتنشأ.الوعيبفقدانغالباتصحب

الدماغية،الأنسجةفيتلفوجودإلىتشيرأنويمكن

.أورامأوالتهاباتأوما،لإصابةنتيجةأحياناويحدث

.الأمراضمنالعديدفيأيضاالتشنجاتتحدثأنويمكن

يسمىمامعغالباالحمىتصحبالطفولةمرحلةفخلال

مجهولةمتعددةتشنجاتتحدثكما.الحميةبالتشنجات

.الصرعمرضفياسمبب

فقدبموالدرجةالنوعيةحيثمنالتشنجاتوتختلف!

أحيانوفي،الأحيانبعضفيضعيفاكلهالجسبميصبح

عضلاتوتتقلصويدورالجسمينثنيانيمكنأخرى

قدالصرعأنواعبعضوفى.والدراعينوالساقينالوجه

يوضعأنويجبمنهجزءأو،الأطرافأحديتقلص
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لمنع،جانبهعلىتشنجاتمنيعانيأسذيأالشخص

مطبقةالألمشانتكنلموإذاقيء.حدثإذاالاختناق

أذىحدوثلمنعبينهاطريشيءأومنديليوضعجيدا،

أدىالذيالسببعلىالتشنجاتعلاجولمجوقف.للسان

إليها.

الأولية.الإسعافات،الصرعأيضا:أنظر

وهي.الصينجنوبفيرئيسيصناعيمركزتشلجلىو

سكانهاعددويبلغ.سيشوانلإقليمعاصمة

القديمة-المدينة-تشنجدوكانت.نسمة000.045.2

.مق003عامحوالىمنذسيشواندلقاطعةرئيسيامركزا

يسيطرأنقبلالأسوارتحيطهاتقليديةمدينةوكانت

وطور.أم949عامالصينفيالحكمعلىالشيوعيون

ومركزعصريةمدينةإلىوحولوهاالمدينةالشيوعيون

والمكاتبالسكنيةوالمجمعاتالمصانعوأقيمت.صناعي

ذلكومع.القديمةوقلاعهاالمدينةأسوارمعظموأزيلت

على،ضيقةشوارعبهقديمبحيتحتفظتشنجدومازالت

والمتاجروالأسواقالتقليديةالخشبيةالمنازلجانبيها

الألومنيومإنتاجعلىتشنجدوصناعاتتشتمل.المزدحمة

.والمنسوجاتوالبلاستيكوالالاتالإلكترونيةوالمنتجات

.سيشوانجامعةبينهامنكثيرةعلميةمعاهدوبالمدينة

إيذاءبهيقصدمطبوعأومكتوبتصريحالتشهير

بثأووالإشماراتالصورباستخدامما،شخصسمعة

نقلولممائلمنوالتلفازالمذياعيكونأنويمكنالأخبار.

للسمعة.المسيئةالأشياءهذه

وهو،التصرلإلشفهيأوبالتجريحيسمىماوهناك

تسيءملفوظةكلماتيتضمنأنهغيرالتشهير،يشبه

الشخص.سمعةإلىمباشرة

والشرقالغربفيالوضعيةالقوانينمنكثيرنظمت

والتجرلقبالتشهيرالقائمينضدالدعاوىرفعكيفية

بالفعلالضرروقوعإثباتمثلاالتجريحدعاوىوتشترط

فيأما.ذلكعلىالكافيةالأدلةوتقديمبه،المشهرعلى

الضرر.إثباتعامبوجهضروريافليسالتشهير،حالة

أشكالمنكلاهماوالتجريحالتشهيرفإنحالأيةوعلى

كماللتشهير،المعرضونالأغلبفيهموالأفراد.القذف

بس!عتها.أضرمنتقاضيأن،هيئةأومالشركةيمكن

،خبرهوذاعنشرهتمإذاإلاتشهيراالتشهيريكونولا

بمجرديتحققلاالتشهيرضررلأنتشهيرا،يكنلموإلا

به.المشهرللشخصواظهارهبنشرهوإنماالكتابة

يبدأأن-امرأةأوكانرجلا-بهالمشهرللشخصيمكن

قضاياتعالج،مدنيةمحكمةلدىقانونيةإجراءات

محلفين.هيئةعادةالقضايا،تلكفيوتنظرالتشهير.

شبتأنعليهاللإجراءات(يباشرالذي)الشخصفا!لدعي

بعضبنشرقامعليهالمدعىأنسبتأنأولأ:اشياء.ثلاثة

نأثالثا:.بهتتعلقالمنشورةالمادةأنيثبتأنثانئا:الأشياء.

بسمعته.الضارالقذفصفةلهاالمنشورةالمادةأنيثبت

بعضشكافقدأحيانا.للانتقادالتشهيرقوانينتعرضت

برسومهاكثيراتكلفالتشهير،دعاوىأنمنالصحفيين

المحامين،بعضويعتقد.لتسويتهاسنواتوتمتد،القانونية

المدعى،معتتعاطفالمحاكمأن،الإعلاموسائلوباحثي

لحقهاقدسمعتهأنعلىكافيابرهانامنهتطلبأندون

قضايافيهاتعالجالتيالبلدانفيآخرانتقادوهناكالضرر.

التيهي،الهيئاتهذهأنوهومحلفينهيئاتالتشهير

أحيانا،تكافئالهيئاتهذهبعضوأنالأضرار،مدىتقرر

فينجحواالذينالادعاءأصحاب،اعتياديةغيربصورة

يدفعهاكثيرةمبالغبتعويضهموذلككافيةأدلةتقديم

منالعديدفيحكمولقدالتشهير.قضايافيعليهالمحكوم

فيها،مبالغبأحكامالثمانينياتأواخرإنجلترا،فيالقضايا

اللاستئناف.دعاوىبفعلبعدفي!اخفضت

إلىأدىإذأ،جريمةالتشهيرفيالبلدأنبعضوترى

ينشرأنضرورياليصالحالةهذهوفي.الأمنأختلال

فقطجريمةفيصبحالتجريحأما.ثالثشخصإلىالتصريح

بالمحكمة.ازدراءأوفتنةيحملأوفاحشا،يكونعندما

الذينالحكاممنصينيةأسرةتشوأسرة.أسرةقشو،

عامإلى.ماق221عامحواليمقالحكمتولوا

فيحكمفترةأطولصاحبةالألصرةتلكوتعد..مق256

الصين.

التيتشوقبائلانتصرتعندماالحكمالأسرةبدأت

وقد.الحاكمةشانجأسرةعلىالصينغربيتقطنكانت

ثلاثمنيتكونمجتمعاتشوأسرةمنالحكامأنشأ

العبيد.وطبقةالعامةوطبقةالأرستقراطيينطبقة:طبقات

طبقةوأراضيأراضيهابزراعةالعامةطبقةقامت

إلىالصينيةالمملكةتشوأسرةحكامقسم.الأرستقرأطيين

أحكامينفذلكنه،رئيسمنهاكلايرأس،ولاياتعدة

المركزية.الحبهومة

نظمهانقلابفيتشوأ!مرةمنضعيفحاكمنحي

بنقلذلكبعدالأسرةوقامت..مق771عامأعداؤه

الانيضفممابالقربهاوولايةشرقيمقرهامنعاصمتها

هذاأذنوقد.لويانجفيجديدمقرإلىزيانبمقاطعة

العصرهذاشهد.الشرقيةتشوأسرةعصرببدأيةالانتقال

النقودواستخدامالتجارطبقةوظهورواتساعهاالمدننمو

الشهيرانالفيلسوفانصنفوقد.المقايضةنظاممنبدلأ
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ال!:العصر.هذافيارهماأف!لاوزيوكونفوشيوس

.لاوزي؟كونفوشيوس

تدريجياتهاسلصاأالركزيةتشوأسرةح!ضمةفقدت

الأسرة،اأعذهالرئيسيةا،ياتأءاتالسلصاأهذه!تمسبتوا

!مبعوتوأصت..مث2د6عاءالأسرةاهذهعصروانتهى

.مق221عامحتىأصينافطا!ص!ارئيسيةمقاطعات

السلطة.لقمةتشينأسرةوصلتحيث

صينيعالمأم(.749-918)0كيزهينتشو

بالدراسةيتناوأ!الذيالعلماوهوالمنماخ،علمفيمشهور

الفنولوجياعلمأطصيننقا!وقدالجو.وتغيراتأ!قسا

أطناحال!تالعلاقةيدرسالذي(المتكررةالظواهر)علم

الحيوانهجرة:مثلىأطبيعة،افيللأحياءالدوريةاهرأ!وأوا

أمحلكاعلمتتاريدهـص!أءعاأ!أرو!!ان.بالمناحوعلاقتها

الص!ت.في

زيمجياخ.اصعةثسيئبهقاشوشي!يزه!!تشووأسد

إلينويبجامعةاشراعةب!يةالتحق،أم019عاموفي

فيالمناخعلمدرس،أم139عامشير.المتحدةبالوا،يات

علىحصولهوبعدهارفارد.بجامعةالعلياأسدراساتاقسم

.الجامعاتمنالعديدفيأممتاذاعمل،الدكتوراهدرحة

رئيساعمل،أم949و3691بينالواقعةالفترةوفي

رلةن:11أأنلعد.زلنحمافىلحامعة
جمهو-سم!سحيوعيوو..-تص

نائباكيزه!تتشوأصبحأم،469عامالشعبيةالصين

الصينية.العلومأكاديميةلرئيس

شاعرأشنهر.أ(0041-؟0431)جمري،تشوسر

كانتربريحكاياتكتب.الوسطىالعصورفيإنجليزي

أحربي.االأدباروائعمنتعدالقصصمنمجموعةوهي

عاميب!!ماوقتفيأضدنفيتشوسروأ!د.حيطول

ينتميوهو.هناكحياتهمعفمأقضىرأم343أو034

موظفاأجصبحوتعلمالومعو،أ!بقة11منموسرةلعائلة

مراقباتشوسرعملدبلوماسئا.أوالمدنيةالخدمةفيحكوميا

كاتباوأم،386عامإلىأم374عاممنللحمارك

.أم193عامإلىأم938عاممنأطلكال!شغال

وع!ت.الملاجةالممتل!!اتيديركانالأخير،امركزهوفي

البرلمانفيعضواوع!!أم،385فيصلحقاضيتشوسر

هذهكلفيالمتنوعةخبراته!عاعدتو.أم386في

،الناسح،،بالناسواهتمامهإعجابهشطورعلىأ!ظائفا

اكبروبلمسةالإنجليزيةبالحياةالواسعةمعلوماتهونمت

أعماله.فيالساخرة

فيتدورالناسمنلشريحةكتاباتهتشومعرخصص

ريتشاردوالملك،الثالثإدواردالملكبلاطأرو!فلك

الملكمؤيديمنكانتشولمسرأنمنوبالرغ!ا.أصتانيا

ألاريتشارد،بمنافسكذلكارتبطأنهإلا،أصانيارششارد

!نظرتشوسروكان.جوانتأو!حوناغوياالنبي!مو

حبباسمالمعروفالأرسحتقراطىاالحبأسلوبإلى

شمعره،وفيوالمبهور.المهذ!أصشكاصبشيءالقصور

المنمقوالسلوكالرفيعةالمثلأسلوبينتتمددائماحان

مننفسهابالدرجةيكنل!اأنهإلا،الأدبياوالأسلوب

العصورفيالكنيسةفيفسادمنرآهلمابالنسبةالشسامح

الكنيسةمساوئانتقد،كانتربريحكاياتوفي.الوسو

ولائصكوكوالناسكالراهبأحشخصياتتصويرهفي

الكنيسة.أمامأطمثوا!الداعيو،الغفران

.عصرهفيعلماالناسأكثرمنواحداتشوسرح!ان

دبلومام!ية.مهامفيوأ!بانياأساوإيطاأ!ا،ندرزاإلىزساصر

الإيطاليين،بالكتابثمأنحرلسيين،اأحصتابباأولاتأترو

تشوسري!ضنوربما.ولتراركدانتيرثاتشيو،بولحاصة"

أمملاسي!!ةابالأعمالدرايةعلىصانو.أعمانونادرسقد

وتتضمن.واللاهوتالوسطىناغرواعلومو،أسلاتينيةا

ومقالةبيوثياثلمؤلفهالفلسفةسلوىترجمةيةابيحتاباته

ارتفاعلقياسقديمةفلكيةآلةححيرلابالأسم!إاآلةعن

السدسلالةلممابقةوكانتا،الحجوأوأصشمصا

)السد!مية(.

التيالإنجليزيةباللغةأشعارهتشوسركتب.شعره

إلىأم001عاممنالوسطىأحصورافيسائدةكانت

يستخدمانجليزيشاعرأولكانش.أم485عامنحو

منبيتينمنعادةيتكونوهوأحتمعر.افياطلحميرنأءا

قصير)مقطعأضفاعيلاالخماسيأضفمأامنن!!موزرأحتمعرا

مقطعيتبعهالنطقمشددغيرمقطعأوطوللمقطهعيتبعه

(.النطقمشدد

تشوصر،أعمالأولمنأم()368الدوقةكتابيعد

وقد.الأولىاجوانتجونزوجةلوفاةرشيقةمرثيةوفيه

أحشعرافيالحلمرؤياصيغةمنوالعلىتشو!عركتبه

الشخصيأسلودهيطورأناستطاعولكنه.أغرنسيا

وبرلملانأم(،)937الشهرةبيت:فيظهركماتدريجيا،

)1387فلاتالفاالنساءوأسطورةأم(،)038الطيور

.صغيرةأخرىغنائيةزأشعار؟م(،4931-؟

كتبهاقصيدةأشهرفإنكانتربريحكاياتوباستثناء

وهذهأم(.)386وكريسيداترويلاسهيتشوسر

بوكاتشيو.الإيطاليكتبهاحبقصةمنمقتبسةالقصيدة

وتراجيدياالو!موالعصورمنطويلةقصةوالقصيدة

قبلالقديمةطروادةهوالقصةومكان.ظسفية)مأساة(

ترويلاسالأميرحبتحكيوهي.بقلي!!سقوطها

الحبجمالتشوسريرتادالقصيدةهذهوفيوكريسيدا.
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الحبلفترةالمؤلموالقصرللحظالمبهمةوالتداخلات

.الدنيوي

فهيأم(04.أ-)386كانتربريحكاياتأما

فيالنصارىالزوارمنعدديقصهاالقصصمنمجموعة

مدينةفىبيكيتتوماسالقديسضريحإلىرحلة

تشوسروصور.نفسهتشوسرالزوارأحدويمثل.كانترلري

وقد.محملهعلىشيءكليأخذبسيطاشخصاالزائرهذا

الآخرينالزواريصفأنلتشوسرالأسلوبهذاأتاح

الأوضاععلىيتعرفأنللقارئتسمح،موضوعيةبطريقة

للزوار.الحقيقية

الضخمةالسحاليمنعديدةلأنواعاسمالتشوعوالا

الولاياتفيالصخريةالصحاريفيتوجدالتيالمؤذيةغير

طولهيصلحتىينموأنواعهاأكبر.والمكسيكالمتحدة

التشوكوالاتعيشواحد.كيلوغرامحواليويزن،سم6.

معظم.والأزهارالأشجاربأوراقوتتغذىسنة2ءحتى

العدويطاردهاعندما.الحشراتتأكلالأخرىالسحالي

الفتحاتبعضأوالصخور،شقوقإلىالسحاليتجري

بملئهاوذلك،بإحكامفيهانفسهاوتوتد،الأخرىالضيقة

بالهواء.لرئتيها

الهنوداستعملها،الأمريكيةالسحاليأكرمنواحدةالتشوكوالا

لعدائهم.قديما

التشولاإمبراطوريةعرفت.إميراطوريةالتشولا،

منلأكثرالهندجنوبيفىقوةالأكثرالإمبراطوريةبأنها

المقاطعةفيللقبائلشحيوخاالتشولانيونكان.عاممائتي

،.مقالثانيالقرنمننادو،بتاميلالانتعرفالتيالهندية

للسلالةالتفصيليةالرسوماكتشافتم.منهالثامنالقرنإلى

الملكيةالأوامرإصداراتفىالقديمةالتشولانيةالحاكمة

القرونفيالتجارنقابةوسعجلات،الرسميةالمعبدوبيانات

بوساطةمسجلومطولمنقوشكلامفيوأيضا،الوسطى

القرية.مجالس

وارتبطوايوريور،فيلهمعاصمةأولالتشولانيونأقام

أصبحتالتيثانجافورمدينةدخولهمبعدالبحريةبالتجارة

قوةازدادت.المتناميةلمملكتهمالجديدةالعاصمة

بأهميتهم،حكامهاشعوروازداد،التشولانيةالإمبراطورية

.المقدسبارثهمالمطالبةفيالفورعلىوبدأوا

وأرسىم539إلى709منحكم.الأولبرانتاكا

الحدودبرانتاكاوسع.الحقيقيةالتشولاعظمةدعائم

هزمهوهناكنيللور،إلىوصلتحتىللإقليمهالشمالية

فيأما.بطردهوقام،الثالثكريشناراستراكوتاملك

فشلأنهغيروالبانديين،الجانجيينبرانتاكاهزمفقدالجنوب

سريلانكا.علىللاستيلاءمحاولتهفي

برانتاكابعدالقويأغائداهوالأولراجاراجاوكان

بتو!ميعبدأ.أم410إلىء89عاممنحكموقد،الأول

مدينةهدمكماسريلانكابغزووقام،الإمبراطورية

بولوناروفا.فيجديدةعاصمةوأنشأأنوردهابورا،

إمبراطوريةمنإقليماالجزيرةمنالشماليالجزءأصبح

الجانجيينراجاراجاهزمفقدالشمالناحيةمناماالتشولا.

كمابهادرا،تونجانهرحتىبحدودهودفعوالكالوكيين،

بأنجديرينكلاهماوكانمالباروساحلالمالديفضم

الفتوحاتهذهمكنت.بالتوابللغناهماأجلهمامنيناضل

أقام.الاقتصماديرخائهمزيادةمنالتشولانيين

آسيا،شرقيوجنوب،الصينمعتجاريةروابطالتشولانيون

الأوسط.والشرقإفريقياوشرق

فيراجاراجابناهالذيبريهادشوارامعبديظهر

ضريحايجمعوهوالتشولانيالعهدازدهارثانجافور،

تشملحائطيةورلمحوماالس!بقوشايعرضمعا.وحصنا

البرجارتفاعيبلغكارورثيفار.الأكبروكاهنه،الملكصورة

وفيمترا.وستينأربعةالمذلإلأوسطفوقالموجود

للعهدولياراجندراابنهالأولراجاراجاجعل،ام210

للعرشراجندراخلافةتمت،لذلكونتيجة.معهيحكم

مأ440إلى41.1منراجندراحكموقد.بسهولة

راجندراقامالشمالوفي.توممئالإمبراطوريةفيوامشمر

مقاطعةقلبفيذلكوكانمنياختا،علىبالاستيلاء

الملكضدثورةاندلعتفقد،الجنوبفيأماكالوكيا.

منالمستقلالجزءيحكمكانالذي،الخامسماهيندا

ليتدخلعذراراجندراأعطتالثورةهذهسريلانكا،

راجندرابدأأم120عامفى.الجزيرةك!!علىويستولي

الساحلامتدادعلىحملتهوكانت،عاميناستغرقتحملة

حتىالشمالاتجاهفىبرااتجهبعدها،البنغالحتىالشرقي

الجانجنهرإلىرحلتهبتخليدراجندراقام.الجانجنهروصلى



نعوم،تشومسكي034

ببناءمعهأحضرهالذيالمقدسوالماءالمقدس

مدينةأحضرتهاالتيجانجاأيجانجاكونداتشولابرام؟

التشول!.ملك

حيثإثارةأكثربعملراجندرأقامأم،250عامفي

فيإمبراطوريةوهىسريفيجايالتهاجمبحريةحملةأرسل

لاعتراضمحاولةلسريفيجاياكانتآسيا.شرقجنوبي

دامسريفيجايا.انظر:.مإلصينالتشولانيينتجارةطريق

عاماخمسينقرابةالعالممنالجزءهذافيالتشولاوجود

فيالهندوسوشنونالهندوسيةانتشارإلىأدىولكنهفقط

الأثر.وراسخعميفاتأثيرهوكان.آسياشرقجنوب

حماةأضشولانيوناالكهنةكانالتشولا.حضارة

وأضوسيع.عطمترففىيعيشونوكانوا،الجميلةالفنون

بتشجيعوقامواالمقدلص!ة،الملكيةالعبادةبدأواسلطهم

معابدببناءوقامواأصساب!ت.أالحكامليعبدواالشعب

تماثيلفيكآلهةيصورونهم،لأسلافهمتذكاريةكنصب

الملك،بقصرالملحقالكاهنكان.للإعجابمثيرةبرونزية

نظامويوجد،الملكتحتدنيوياومرشذاكاهنايعمل

سطلةلينوصلحلقةيعملونالذينللموظفينمتدرج

استناداالموظف!تهؤلاءاختيارلمجمكان.والقرويينالعرش

وصلاتهممولدهمرالاجتماعيةالطوائفنظامإلى

لجانالقرىتديروكانت.الشخصيةلصفاتهموكذلك

نظماوالمياهوحزاناتالضرائبجمعمثلمسؤولياتذات

.الري

التشولا.ثروةمصدروالتجارةالزراعةكانت

محصولينينتجونالريفيونالمزارعونكانالريوبالمشعمال

لهميوفرهذاوكان،العامفيالأرزمنمحاصيلثلاثةأو

كانت.للتصديرفاثضمعكافياغذائيامحصولآ

والأبنوسوالمجوهراتالنسيجتشملالأخرىالصادرات

كانت.والعاجوالقرونوالتوابلوالعطور،الصندلوخشب

تستخدموكانت.الرئيسيالترفيالواردهيالعربيةالخيول

فيعسكريةاستراتيجيةقيمةذاتالوارداتمنكأصناف

وكانتالهند.فيالمحدودةالداخليةبالتجارةيتميزعهد

تجارها.نقاباتبقوةتتميزالتشولانيةالإمبراطورية

وكانالتشولا.عظمةعنواضخاتعبيراالمعابدكانت

المبنىلدبنفقاتيتعهدالأغنياءالتجارأحدأوالملك

العمالمنالمئاتيستخدمالمعبدبناءوكان.الرئيسي

المحليونالقرويونيقومحيثبعدبمفيماعديدةلسنوات

سخيةهباتيقدمونالذينهؤلاءويحظىالمعابد.بصيانة

المعابدكانتمتميز.اجتماعيوبوضع،الدينيةبالمزايا

كمدارسأيضاتستعملكانتكما،للعبادةتستعمل

بالطقوسالآلهةوخادماتالكهنةيقوم.للحكومةودواوين

سيوةتحتكانالذي،تشيدامبراممعبدويمث!!،الدينية

لفنفريدانموذجاأم031عامإلى709عاممنأضشولاا

هكتارأ،13مساحةالمعبدمجيميغطيالمعابد.عمارة

وتصور.كبيرةمداخلأربعةيخترقهاجدرانبهويحيط

رقصيؤدينراقصاتالبابعلىالموجودةالبارزةالنقوش

.ناتيامالبهاراتا

حكامآخرالأولكلوتنجايعتبر.الإمبراطوريةسقوط

عامإلى7.1.عاممنوحكملالذكر،الجديرينالتشولا

تدريجيا،بالاضمحلالالسلالةبدأتبعده،أم181

قوةتصاعدعنالناجمةللضغوطتعرضهابسببوذأصك

.الجنوبفىمادورايوبانديالغربإلىأعويساليينا

.أم927عامأضشولااالبانديونهزمأخيرا

لغوي.(-م291)8لعوم،تشومسكي

يصفنظاموهوالتحويلى،النحوقواعدأنشأأمري!ص

فيتكوينهايمكنالتيالجملكلتحددالتيالاحكامبدقة

لغة.أي

يعرفإنسانكلأنعلىتشومسكىنظريةقامت

فيموجودةالمبادئهذهوأن،مولدهمندللغةأحامةاالمبادئ

هذهتشومسكيطورلها.شاملةقواعدأضكون،لغةكل

الأطفالإنالقائلةالفكرةمعيتفقلاكانلأنه،النظرية

التعلمكان.فحعسبللآخرينلتقليدهمالكلاميتعلمون

بهايكونالتيالكيفيةيوضحلا،نظرهشيأخقليدبا

وكان.الإطلاقعلىقبلمنتستعمللمجملاالأشخاصا

المقدرةتحفيزعلىيعملبهاالمتكلماللغةسماعأنيعتقد

المولد.منذالطفللدىالموجودةاللغوية

بالولاياتفيلادلفيافىتشومسكىنعومأفرامولد

فىبنسلفانياجامعةفيتخرج.الأمريكيةالمتحدة

.أم559فىالدكتوراهدرجةعلىوحصل،أم949

ماساشوسيتسمعهدفىالتدري!ربهيئةتشومسكيالتحق

اللغة:علمفىكتبهأشهرومن.أم559فيللتقنية

النحويةالنظريةوجوهأم(؟)579النحويةالتراكيب

أم(.)689والعقلاللغةام(بم)659

إلىأم379منالصينجمهوريةعاصمةت!ن!وئجكئج

تشونجكئإلىأصقوميةاالصينحكومةانتقلت.أم469

3791فينانجينجالأولىالعاصمةاليابانيوناكتسحبعدما

بعدام469نانجيئفىإلىأخرىمرةأرجعتولكنها

عدديبلغأم(.459أ-)939الثانيةالعالميةالحربنهاية

نسمة.2ر000/073نحوسكانها

مركزوهي2،كم003مساحةتشونجكنجتغطي

ميناءوالمدينة.الصينغربفىوصناعيلعمياسيلنشاط

فييانجتسينهرأعلىكم02257مسافةيمتدداخلي



الصناعيةتشونجكنجمنتجاتتشمل.سيشوانمقاطعة

الناريةوالدراجاتوالدواءوالجلودوالفولاذالحديد

والحرير.والدهان

للقصفتعرضتالتيالمدنأكثرتشونجكنجكانت

منالكثيرالقنابلهدمت.الثانيةالعالميةالحربأثناءالثقيل

أعلىإلىتؤديسلالممثلكانتالتي،القديمةالشوأرع

التل.جانبي

إلىيمتدتاريخالقديمةتشونجكنجفيالرماديةللحوائط

فيالصينمنجزءاأصبحتوقد.سنة000.4منأكثر

هوأنجديشيالإمبراطورأخضععندما.مق022

معاهدةموأنئإحدىالمدينةكانت.سميطرتهالمقاطعة

عنالمتحدةالولاياتتنازلتعندماأم،439حتىالصين

الخاصة.أمتيازاتها

.المعاهدةميناء:أيضانظرا

.الولادةعيوبأنظر:.الثشوه

-)8918لايتشوين

صينيسياسي(.أم769

وزرأءرئيعرمنصبتولى

خارجيتهاووزيرالصين

الشيوعيوناعتلىعندما

.أم949عامفيالسلطة

فيالخارجيةحقيبةوترك

ظللكنهام،9ء9عام

لايتشوينالصينباسممتحدثأقوى

الدولية.الشؤونفى

كلبمدارسوالتحقكيانجسو،مقاطعةفيتشوولد

الحركةباسممتحدثاأصبحثموفرنسا.واليابانالصينمن

ماوتسيتشورافق،أم31!عاموفى.الدوليةالشيوعية

الكبرىا!لسيرةفيوشارك.الصينيينالشيوعيينزعيمتونج

لمسافةالشيوعيينمسيرةماوقادعندمام،3491عام

فيللقوميينمنافسازعيمأتشووكان.كم007.9

العشرين.القرنمنالأربعينياتفيالصينلحكمالوصول

متحدثابذلكوأصبحالوزراءرئيصمنصبتشوتقلدوقد

تشوعقدأم،729عامفي.الخارجيةللشؤونماوباسم

،نيكسونريتشاردالأمريكيالرئيمبىجمعأجتماعات

أمريكيرئيسفيهايزورالتيالاولىالمرةهيتلكوكانت

رئاسته.فترةإبانالصين

أقوىأم(.889-0191)كووتشنجتشيانج

7591عاممنتايوانفيالوطنيةالصينحكومةفىالقادة

ماتأنبعدالسلطةإلىجاء.أم889عاموفاتهحتى

341شيككايتشيانج

للوزراءرئيساعمل.أم759عامشيككايتشيا!والده

أصئرئيساعندماأم789عامإلىام729عاممن

.تايوانلجمهورية

فيوتعلم،بالصينجيجيانجمقاطعةفىتشيانجولد

السوفييتيالاتحادإلىوذهب.عديدةصينيةمدارس

سانجامعةفيهناكوتخرجأم.259عامفي)سابقا(

عامفيالعسكريةالكليةومنام،279عامفيسنيات

وشغلام،379عامفيالصينإلىتشيانجوعاد.أم039

الأهمية.بالغةالحكوميةالمراكزمنعددا

فيالصينعلىالصينيونالشيوعيونسيطرأنوبعد

.تايوانجزيرةإلىحكومتهمالوطنيوننقل،أم949

وقيادة،السريةالوطنيةالشرطةمسؤوليةتشيانجوتولى

عاممنللدفاعوزيراوكان،المحاربينوتنظيماتالشباب

عاممنالوزراءرئيسونائب،ام969عامإلىأم569

.أم729عامحتىام969

مايسونجتشيانج

-ر*(.-أم؟)798لنج

-جمك!*!"!كئؤ،شيككايتشيانجزوجة

ء؟ح3-ء-!.صينيةاجتماعيةرائدةوهي

7؟ص/ر7؟لتشارلزالثالثةالابنةكانت

كاس-!!-+،فيولدت.صمونججونز

بئ؟أ!بمئ؟!+تشءو3!?+7ء"+كليةفىوتخرجتشنغهاي

ش!برخ!غ!س!،جبن؟/بر!سسخ!2ولآيةفيولزلي

!ج.مايسوبختثيابخالولاياتفيماساشومميتس

عامفى.الأمريكيةالمتحدة

جانبهإليووقفتشيك،كايتشيانجتزوجتأم279

تشيابخانظر:.حياتهفيواجهتهالتيالصعبةالأزماتفى

عامفين!ردأثناءأمسرعندماإليهوانضمت.شيككاي

.اليابانمعالصينحربقبلأم369

القاهرةمؤتمرفيلزوجهامترجمةعملت،أم439في

الولاياترئيسروزفلتفرانكلينالرئيسمعتقابلعندما

تشرتشل.ونستونالبريطانيالوزراءورئيسالمتحدة

والغزوأم(459-1)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

شرحبمهمةقامت،الرئيسيةالصينلأراضيالشيوعي

.المتحدةالأمفيالوطنييننظروجهة

القائدأم(.759)1887شيككاىتشيانج

عاممنذالوطنيةالصنلحكومةوالعسكريالسياسي

كيوحزبرئاسةتولى.أم759فيوفاتهوحتىأم419

هذاكان.العشرينالقرنمنالعشرينياتفيالصجيمنتاج

عنمانشوأسرةأزاحالذينفسهالوطنيالحزبهو



مايتشياتج342

قوةتشياخكانو.أم219عامالجمهوريةوأعلن،الحكم

مأ949وحتىالعشرينياتأواس!أم!الصينفيمؤثرة

هربعندئذالأمور.مقاليدعلىالشيوعيون!ميطرعندما

وك!نتايوانجزيرةإلى

ممبر-!ء/مقاطعةفيتشماجرلد

كا*-ير!يم.هناكححومته

كأ"ء+ب-س-ئرتلقىالص!ت.فيجيجياج

ترأغ!ء-شكاش"!ن-غالصينفىالعس!صيةعلومه

3؟*!لثىفير.باليالانطوكيووفي

!-!،سصنياتصنقاب!!صيوطو

ص-!الثوهـي،الصينيالقائد

"ش-صتمنظمهإلىوانضما

شيككايتشيابختشيانجلأصنوأرسل.التورية

أصسابهتاالسوفييتيالاتحادإلى

صمنعينهالصين11تعتمسافيعادوعندما.أم؟29عامفي
يء-!

عامفىصرمات.يةأحس!اوامبويالاكاديميةمديرا

الحيمقرئاسةتشياجتولىأضافياالعاموفي،م2591

الوطي.

اتأتحواعادرتا،أ269عامشي.الوطنيينانتصار

يتشانتومدينةشيوعيينمستشاهـينبمساعدةالوطنجة

اشعماءهؤا،ءمزم.أ!الشماشيالمقاتل!تاشعماءضدحملة

وحاولأص!ت.افيةالمسيص!إالقوةوأصئالوطنيون

فيسمياسينفوذلهميكولىأنالسوفييتالمستشارون

مرأحسوفييتاطردوتمفشلوا.ولكنهما،وشعنغهايهانحو

فيلهعاصمةتشياغأنشأأم279عامفىالص!ت.

تشيابخ،انظر:.أيخجمايسونجتزرجالعامدلكفي.نانجينج

تكونتلعد.فيماالنصرانيةواعتنق.لنجمطيسوبخ

.أم289اعافيالصينفيالوطنيةالحكومة

تحسنت،أم379عامإلىأم289عاممن

يدعلىالص!تفيوالسيا!ميةالاقتصاديةالمؤسممات

صانأ!م!تافيالسياسيالترالطأنظهرذلكومع.تشيانج

أحشيوعيونواأجالانيوناأحسكريوناقامفقد.المنالصع!

ح!صمه.دظامدتخريبدا!شمرارالصيخيون

جبهةي!صنواأنالوطنيينعلىالضروريص:قال

تشيانجوتولى.اليابانيينلمجابهةالشيوعيينمعمتحدة

.عامكقائدالاتحادهذافيالكاملةالعسكريةالمسؤولية

اخرأرفينانجيئالعاصمةعلىأجابانيونااستولىأنوبعد

عاصمتهكنجتشونجت!صنأنتشيانجقرر،أحاماذأك

.أم49ءعامفيأخصراإلىالصينتشياخقاد.السمكرية

أضانيةاالعالميةالحربنهايةعمد.الشيوعىالنصر

فيأجالاناا!شعمالأملاتعشدمارأم(1459)939

الشيوعيين.وأ!طمي!تابينأعتالاا!شؤنفمحتوما،الحرب

شعبي.انتحابإلىودعاجديدا،دستوراتشيانج:أصدر

ليوتولىللص!ت،رئيساتشياخانتخابتمأم489عامفي

الإحراءاتهذهأنإلا.الرئيسنائبمنصبجنتسوغ

نأإذبمالسياسيالا!شقرارعلىالحفاظفيفشلتالشعبية

الموقفتنقذوأ3.الأهليةاالحربي!سسبونكانواأحشيوعي!تا

عاموبنهاية.الرئاسةليتوليولاتشياجأ!ةاستقاالمتدهور

منوجيوشهتشيانجطردفيأصشيوعيونانجحس!أم469

خارجتقعالتيتايوانجزيرةإلىإهـئيسيةاأص!!اأراضي

الصين.انظر:.أ!م!تبسهـافيأ!م!!اسواحلى

وهيتايلاند.شماليفيفسيحةمدينةمايفدج

وردةبامعمالمدينةوتعرف.أضقافةارإهـمميةاوأطسياحةشزمر

التلالبهتحيطممتدحصبوادفيتقعوهي.الشمال

.بانكوكشماليك!ا075بعدعلىبالغاباتةالمعص!ا

بالجنوبويرلط!تايلاندمدنكبرىأسثثاهيمايتشيانجي

عدديبلغ.طيرانوخطحديديةس!صةخصأربريطريه!

نسمة.146001س!صانها

المسورةقلعتهوخاصةماي،تشياغص!آالتمدالحىيقع

على،الميلاديعشرالثامنأصقرناإلىتآهـيخهايرجعاكتي

أطمدينةالشرقيبالجانبويوجد.لنه!هـلنجأحربياأصئأحثماا

كما.الحديديةأصعمككامحطةحولدتتىحدشنةشمادث

المحليةوتخصصاتهماالحرفيينأ!أحماامرالعديدلهايوجد

والمشغول!توالحرير،والفخار،بالورنيمث!،أ!حق!طاهي

الخشب.نقشوأحشماسيواالفضية

مركزماوقتفيكانتمايبتشيانجالمحيطةوالمنطقة

أصلمنالمحليينالس!صانفإنوأصذاالممستقلة،لاودوأ!ة

التايلانديالملكأم692عامفيألمدينةاأسه!.لاوي

ماوسعرعاننا.لانمملكةعاصمةمنهاوجع!منجراي

والسيامميةوالثقافةللدينمهمحزمرإلىمايتشيانجتحولت

.والتجارة

عشرالرابعالقرنينفيلنيتالتيألمعابداتزالولا

.للسياحجذبأماكنوهي،لاقيةالميا،دي!!عشرالحامسر

مليئةالمدينةكانتأم774و5581عاميب!تأغترةاوفي

أغنواالمحليةاللهجةفييظهرو.بالبورميينبا!متمرار

المدنعنتمامامختلفةالمدينةيجع!ممالورما؟تأثيرأخقاليدوا

تايلاند.جنوبيفيالموجودةالأحرى

بعد،فيماملكاأصبحالذيتاكسنفراياللقاثد!مبق

.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفيأجورمي!تاطردأن

معيام،مقاطعاتمنمقاطعةلعدفيماالمنطقةوأصبحت

فقدذلكومع.الوقتذلكفيتحسمىتايا،ندكانتحما

جنوبيعنوثقافياجغرافيامنفصلةمايتشياجبقيت

بمدينةالاتصالومعائلوضعفموقعها،بسببتايلاند
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الوصولكان،الميلاديالعشرينالقرنأوا،!وفي.بانكوك

بالقاربأوالأقدامعلىمشياالجنوبمنمايتشيانجإلى

تشيانجبينالآنالمواصلاتولكن.الأفيالظهورعلىأو

.ممتازةأصبهحتوبانكوكماي

في!بالسنوريئ،الفصيلةمنكبيرحيوانالتشيتا

جريفيحيوانأسرعوهوإفريقيا.فيالعشبيةالسهول

بسرعةيجريأنالحيوانهذاويستطيع.القصيرةالمسافات

لاأنهإلا.اسماعةفيكمأ01نحوإلىتصلقصوى

منمئاتعدةمنلأكثرالسرعةهذهعلىالمحافظةيستيم

وأرجلنحيلجسموللتشيتا.الواحدةالمرةفيفقطالأمتار

متر،نحومنهاالكبيرالحيوانارتفاعويبلغجدا.طويلة

الحيوانرأسويببطول.بقليلكجما54منأكثرويزن

وفروةمتر.نصفنحووذيلهوا-حد،مترنحوجسدهمع

منطقةعدافيماسوداءبقعلها،بنيأصفرلونهاالتشيتا

باقيوبخلاف.اللونبيضاءفهيالبطنوأسفلالرقبة

لممحبيمكنهالاالتشيتافإنالفصيلةهذهمنالحيوانات

كامل.بشكلمخالبها)إرجاع(

وتدلوحدها.الكبيرةالتشيتاحيواناتمعظمتعيعق

تسيطركبارهاأنعلىالمتوحشةالتشيتاحيواناتمراقبة

باقيعنهاوتبعدبها،خاصةوتعتبرهامعينةمنطقةعلى

فقطقصيرةلفتراتوأنثاهالتشيتاذكرويتقابل.الحيوانات

تضعأشهر،ثلاثةنحوتستمرحولفترةوبعد.للتزاوج

صغارنصفمنأكثر.أشبالوأربعةشبلينبينماالأنثى

ماويعيشوالأسود.والفهودالضباعتقتلهاالتشيتاحيوان

الفترةهذهوخلالشهرا.15لمدةأمهممعمنهاتبقى

تصطاد.كيفتتعلم

يفضلوهو،العادةفىنهارابالصيدالتشيتايقوم

.الصغيرةالوحع!وأبقارالظباءوخاصةالصمغيرةالفريسة

نأبعدبفريستهللإطاحةالفائقةسرعتهعلىويعتمد

نازعتهاماإذافريستهاعنتتخلىوقدمنها.مقتربالمجلصحص

والأسود.والفهودالضباع

فيالعشبيةاسمهولتقطنالتشيتاكانت،الماضيفي

أوائلومنذوالهند.اسياووسطالأوسطوالشرقإفريقيا

ويرجع،بسرعةأعدادهاتناقصتالميلاديالعشرينالقرن

علىللحصولالحيواناتهذهصيدإلىأساساالنقصهذا

ومناطقزراعيةأراضإلىتحولتاسمهولولأنجلودها،

فىمنهاكبيرةأعدادتوجدالحاضر،الوقتوفي.صناعية

إفريقيا.وشرقىوسطممهول

حلسةيجوسالت!ثيتا

بيرتامهدوءوفي

يقتر!حتىالأعشا!

يسدفعثمالطريدةمن

وحاطصمفاحئبش!!ل

فريسته.علىللانقضاض

دأالتشيتاسمتطيع

عأ01سمرعةيركص

ولكرالساعة!ي

.قصيرةلمسافات



نطونأ،فتشيخو443

تب!!ا.(م4091-0681)نطونأ،تشيخو!

الأحوالأعمالهتعكس.روسىقصيرةوقصةمسرحية

وبخاصة،الروسيللمجتمعمنهاوالميئوسالراكدة

.الميلاديالتا!ععشرالقرننهايةفىالوسطىالطبقات

لأنيحلمون،وحسامعونوقورونأناسرشخصياتهومعظما

وهم،ذلكفييفش!!معظمهمولكن،حياتهميحسنوا

ويرى.الاهميةوعدمبالعجزالشخصيأصشعورهمضحايا

الذيأضخلف!اينتقدتشيخوفح!انربماأنهالدارسينبعض

ح!ءاتحتروسياشوالسياسيةالاجتماعيةالحياةفيلمسه

الأتحاه.ابهذاأبدايصرحأ-اتشيخوفأنإلا.القياصرة

مسرحياتأرلغتشيخوفأ!أعماأشهركانتربما

الخالم(؟981)6النورسطائر:أيامهأواخرفيكتبها

بستانأم(؟09)1الثلاثالأخواتأم(،)998فانيا

كئيبةبأنهاالمسرحياتهذهوصفوقدأم(.09)4الكرز

الشعريالجومنمزدالواقعفيولكنها.ومتشائمة

عدمأسرىوقعواالذينالإشخاصالمتعاطفةوالمعالجة

أنفسهم.مساعدةيستطيعونولا،ذواتهمتحقيق

فينروجتاجافيتشيخوفبافلوفيتشأنطهونولد

حيثموس!ص،إلىرح!!م9187عاموفيرومميا.جنوبى

قصصاتضيخوفكتبالفترد،تلكوخلال.الطبدرس

هزليةوصفحات،شعبيةلصحفومقالاتمرحةقصيرة

كليةفيتشيخوفتخرج.المحتاجةأسرتهرمقيسدلكي

ظ!،إلاالطبيممارسلمأفإلاطبيبا،وأصبحالطب

زار.ككاتبلمستقبلهذلكمنبدلآنفسهمكرسا

علىللاطلاعالهادئالمحيطفيسعخالينجزيرةتشيخوف

سخالينجزيرةكتابهويصى.هناكأصسجوناأحوال

يعيشهاكانالتيالمرعبةالأحوالأم(،498-أ)398

أولجاتشيخوفتزوجأم109عامفي.هناكالمساجين

التيمسرحياتهفيرئيسيةأدواراأدتممثلةوهيكنيبر،

بموسكو.الشهيرالفنمسرحعلىعرضت

المسرحية.،القميرةالقصةأيضا:انظر

الطاقةتاريحية(،)!دةالبيئيالتلوثانظر:تشيرلويل.

النوويالملفاعلالحا!ر("الوقتفيالنووية)الطاقةالنووية

اسيئة(.وا)الفاعلات

أوستينوفيتشكونستانتينتشيرنينكو،

رئيساأوعاماسكرتيراعملم(.1191-8591)

حتىأم849عامينايرمنالسوفييتىالشيوعيأطحزب

.فيوريوفاةبعدوجاء.م8591مارسفيوفاته

السكرتيرمنصسبكانالوقتذلكوفي.أندروبوف

عامإبريلفي.السوفييتيالاتحادفيمنصبأقوىالعام

السوفييتيللاتحادرئيععئاأيضاتشيرنينكوأصبحأم849

منصباالوقتذلكفيالرئيسمنصبوكانأ!سابق(.)ا

فقط.رمزئا

أأ789عامفي

عضواتشيرنيسكوانتخب

السياسىالمكتبفيكام!

للسياسةسلطة)أعلى

الحزبشيأضشريعيةا

ذلكأيدوقد(.أحشيوعىا

بريجينيفأسونيدائترشيح

الوقتذأكفيكانأسديا

تشيرنينكوكونستانتينأطحزبال!علىأغائدا

ما769عامفي.والحكومة

المركزية.اللجنةسكرتاريةفيعضواأصئتشيرنينكو

للحزباليوميةالشؤونالمركزيةالسكرتاريةوتوجه

(.)السابقالسوشييتىأصشيوعىا

منقريبةبلدةوهيتس،بولشايافيتشيرنين!صوأ!د

الشيوعيالحزبإلىوانضم.سيبريافيكرازنويارزك

لقسمأصئمديراأم489عامفى.عافاعشرونوعمره

مولدافياجمهوريةفيأصشيوعياالحزبفيأصدعايةا

بدأمولدافيا،فييعملكانوبينما.السوفييتيةالاشترا!جة

مسؤولأعلىعندئذكانالذيببريجينيفالوثيقةعلاقته

عمل،أم559بدايةوفي.الجمهوريةتلكفيحزبي

عامفيالسوفييتيالشيوعيللحزبرئيساتشيرنينكو

فيأعلىوظائف!إلىتشيرنينكوترقياتوبدأت.أم469

منالعديدفيبريجيخيفجانبإلىوعم!!،الحزب

عامفيبريجينيفمات.والحكوميةالحزبيةالمؤتمرات

ينتخبسوفتشيرنينكوأنالجميعواعتقد،أم829

اختيارتمأنهإلا،الشيوعيللحزبكرئيص!أجخلفه

تشيرنينكو.قبلأندروبوف

شسرقيشمالفيالمحليبالحكملمجمتعإقليمثشدررول

511)009السكانعدديبلغبإنجلترا.اكسفوردشاير

والزراعةالسياحةتؤديحيث،ريفيإقليموهو.نسمة

تتضمن:المنطقةفيتزرعالتيوالمحصولات.فيهمهمادورا

اللحوموأبقارالأغنامتربيةويتم.والشوفانوالشعيرالقمح

نامية.صناعاتتشيرولوبمدن.المنطقةفيوالألبان

تشيرولنهرعلىوتقع،الرئيسيةالمدينةهىوبانبري

بانبريوبمدينة0،4مالسريعالسفرطريقمنبالقرب

.كبيرةشركاتإداراتتشغلهاالمكاتبمنكبيرعدد

متنوعة.خفيفةوصناعاتالأطعمةلإعدادمصانعوبها

صناعاتبهتسوقمركزوهىبسسترالأخرىالمدنومن
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مطاربهاسكنيةمنطقةوهيوكيدلنجق.وطباعةإلكترونية

.أكسفورد

فيزياءعالمأم(.ا-579)886اللوردتشيرول،

الاقتصاديةوالشؤونالعلومفيمستشاراكان.بريطاني

مستشاراوبوصفه.تشرتشلونستونالبريطانيللسياسي

فعاليةعدمأم،049عامفىأثبتلتشرتشل،شخصيا

هذهوأدت.الثانيةالعالميةالحرببدايةفيالقنابلإلقاء

تنبأكما.الجويةللملاحةدقيقةأنظمةاختراعإلىالملاحظة

صاروخوهي،الطائرةللقنبلةألمانياامتلاكبامكانيةبدقة

.الحربنهايةقربالألمانالنازيوناستخدمهموجه

وسميبألمانيا،بادنبادنفيتشيروللوردولد

باريس،وفيبرلينفيوتعلم،لندمانألكسندرفريدريك

عاممنأستاذاأكسفوردجامعةفيعملوعندمابفرنسا.

الحرارةدرجاتفيزياءمدرسةانشأ،أم579إلىأم919

ألمانيامناللاجئينالفيزيائيينمعبالاشتراكالمنخفضة

وعلىللطائرةاللولبيالهبوطعلىبحوثاوأجرى،يةالنافي

الكيميائية.والتفاعلاتالشهب

استخدامعلىتقومحسابيةطريقةالتشيزالبوب

كلمةمنومشتقةتجاريةعلامةوهيالعد،فيالأصالغ

الطريقةهذهوتصلح.بالأصابعالعدطريقةتعنيكورية

والقسمة.والضربوالطرحالجمععملياتفيللاستخدام

الوحداتنظامعلىالحسابيةالتشيزانبوبطريقةتقوم

قيمةفيهاالعشرةالأصابعمنواحدلكلويكون،العشرية

فيإصبعوكل)5(الرقمالأيمنالإبهاميعادلحيثبممعينة

الرقمالايسرالإبهاميعادلبينما(،1)الرقماليمنىاليد

.(01)الرقماليسرىاليدإصئفيوكل5(،0)

وجب،21و01ج!إلعددينتريدأنكافترضنافإذا

،01العددليمثلاليسرىاليدأصابعإحدىأولأتثنىأن

العددلتمثلاليمنىاليدمنوإصبعينأخرىإصبعاتثنيثم

،22العددالأصابكللىكلبجفقيمفتحصل.أ2

.المطلوبوهو

طريقةبايجنسونغالكوريالرياضياتعال!اطور

ابنهوعلمها،الأربعينياتأواخرفىالحسابيةالتشيزانبوب

وشرعالطريقةهذهباييونجهانغحسن.بايهابيونج

تدرس.ام769عامفيالمتحدةبالولاياتتدريسهافي

واليابانوكنداألحشراليامنكلفيالانالتشيزانبوبطريقة

الأطفالعلىتعلمهاويسهل.المتحدةوالمملكةوالمكسيك

المكفوفينلتعليمأيضاالطريقةوتصلح.استخدامهالسهولة

الشخصيكونأنيتطلبلااستخدامهالأنالحساب

مبصرا.

أشهرمن(.1-081877)8كارولينتشيزهولم،

منكبيراقدراوهبتأستراليا،فيالنسويةالحركةرائدات

فىساعدتهمحيثأمشراليابمفيالمهاجرينلرعايةحياتها

فيالسكانيالاكتظاظمنهرباالطويلةالرحلةهذهقطع

كماأستراليا.فىجديدةحياةليبدأوا،المتحدةالمملكة

المناطقفىوالاستقرار،الكبيرةالمدنتركعلىشجعتهم

البلاد.!نالزراعية

نورثامبتونفي،ووتونفيتشيزهولمكارولينولدت

سببتهاالتيالمآسىطفولتهاخلالشهدتوقدبإنجلترا.

الضحايا.لمساعدةالكثيرلاحقاوقدمتالصناعيةالثورة

تزوجتام،083عاموفي.الصناعيةالثورةانظر:

الهندبشركةيعملكانالذي،تشيزهولمأرشيبالدالنقيب

تقديمفيمئرغبتهاتعاطفحيث،البريطانيةالشرقية

فىبمساعدتهالاحقوقتفيوقام.للاخرينالعون

مأ832عامالهندإلىزوجهاأبتعث.الاجتماعيةخدماتها

ثمومنمدراسفيمدرلعمةبتألمميعك!كارولينقامتوهناك

سيدني.فىواستقرأام838عامأسترالياإلىرحلا

بطريقةالعدكيفية

التشيزانبوب

01العددينيجمعأنالشخصأرادفإذاالأيسر.الشكلفيموضجعهوكما،الأصابقيمةإصئمنكليمثل

ليممجموعويساوي"أ."الداكنالبيالإصبعقيمةتساوي.الأيمنالش!صلفىالموصحةالاصالعثنى،21و

."أ2"الفاتحةالبميةالأصالغ

إصا!ة

اليسرىليدااليمنىاليد

الأصابقيمة

ليسرىاليدااليمنىاليد
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واحدمانهاتنتشي!بنك.بئكمائهاتن،تشيس

كثرأويدير.أطتحدةاالولاياتفىالتجاريةأجنوكاأ!جرمن

فيصروعلهرأح.هـى،ايوركنيومنصقةأفيمكتب002من

،أم559عاممانهاتنتشيستألسر.أصعاخماأنحاءجميع

مانهاتنومصرفناشيونالتشيعي!مصرفاندماخنتيجة

مانهاتن.لشيسمؤسسةمنجزءوالبنك.كمباني

بحريأحسانتشيسابيكحليج!ع.ثشيسافي،

هور.المتحدةأ!أ،ياتافيأ،طلسى1للمحيطضيقطوي!!

صكأأير.إلىماريلاندآوفرحينياساح!!منشمالايمتد

أنهنوداشاد5ح!.46إلى6منوعرضه32!صم0وطوأ!ه

الممالحالءالخليجحمذايسمودالمنطقةهذهيقطونأسدينا

الكبير.

.آ91تشيسابيكخليجمدخ!!عندالممرعرضيبا

ويعترضر.الخليجطوأ!علىتبحرأنأحسفناوتستطيع

الأنهاراومنالأنهار.امرأحديداودأضاأصغرالخلئحلجان

ويوركجيمسأنهار:الخليحفيمياههاتصبالتي

ا!همةالرانئمنر.!وسكويهاناووبوتوماك،ورباهانوك

ونورفوأ!ك،وماريلا!د،بلتيمورالخلئموانئعلى

فيأجحريةاصاديميةالأمؤهـاويوجدوفرجيميا.،ولورتسماوث

أمخربي.اأصثماطئاعلىانابوليسفيالمتحدةالولايات

1061)فرانسيسالسيرتشيشستر،

طويلةطسافاتدرحا،تقام.إنجليريمعامرأم(.729

ألحر،أم669عامأغسطهسوفى.والطائرةبالقارب

اسمهأم6طوأصهيختفيأ!شرالياإلىإنجلترامنمنفردا

عاممايوفيإنجلتراإلىوعاد.الرابعموثجيبسى

أ!رفافيهورنكيبحولالخطرةأجحارباماراأم679

الجنوبية.أمريكامنالجنوبي

منرحلةالطويلةالأخرىاتشيشستررحلاتومن

عامشيأسترالياإلىإنجلترامنالمنفردةالطيرانرحلاتأولى

فوثأسعرباإلىالشرقمنطيرانرحلةوأوأط،أم929

وفاز.أم319عاموأ!شراليانيوزيلندابينتسمانيابحر

لإنجلترابليموثمنايلأطلسياعبرمنفردإبحارأولبجائزة

مأ069عامنيويوركإلى

وعندمالإنجلترا.ديفونفيتشيروي!!فيتشيشسترولد

عشرهناكوبقينيوزيلندا،إلىذهبعاما18عمرهكان

الححري،الفحمومناجم،الأغنامتربيةفييعولسنوات

الذهب.عنوالتنقيب

مربوكانقديمدربتشيشولمممر.ص،تشدشولم

خطإلىبقطعانهمللوصوليسلكونهتكساس!فيالماشية

قاد،أم866عامفيشمالأ.كنساسفيالحديديةأ!س!صةا

جيسييدعىالشيروكيقبيلةمنخلاسيهنديتاحر

ولايةفيأعنوداأراضىعبرالجيادتحرهاعربةتحتميشوأص!ا،

فييشيتارقربالتجاريعملهمقرإلىأجا،حاحلاهوماأو

أثرالماشيةمربواقتفى،التاريخذأطثمنعاموبعد.حضساس

وأطلقوا،كنساسفيأبيلينإلىتشيشوشمعربةأبادو

ثم،تكساسداخلجنوبايمتدالممرصادالمر.علىاسمه

منالجنوجم!الجزءفيتنتهيء!!ما" كلها،أسكمساعدة11ء-.

أ!ل!ية.ا

بأهازيجوعابريهتشيشولمبممرا!الاحشفاي!هـي

لدألقدالبقر.رعاةوأغاني،ائ!الأراادإهـواصتتحدت

عامالطويلةالرحلاتمنممتدةلمملسلةالماشميةهـربو

رأسالمليونونصفالمليونحوافيخلااكانقلواا،أ868

الممريحبونوكانوا.أعوامثلاثةشيالممرعبرالماشميةمن

تئثم.والغاباتوالتلالألمأهولةاالمناطقمنخلوهلسبب

السهولعبرامتدادهفيالحديديةأحس!صةاخطأصنونا!ستو

وأصبحتالغرباتجاهفيالممرمساروتحول،أ!رباباتجاه

علىأبيل!ت،عربيك!ا79بعدع!صقعاختي،يرثأصسوأ

نيوتونبعدهاومنأجا!ميفيكي،اكسماس!حديدخصأ

كلهاصارتسانتافيحديدسكةوخصأوتوبي!طرأتشيزون

.أم875وعامأم،872عامفىالماشيةأضجميعمحصات

الممر،عنالحركةوانقطعتا!لأبتمارنقلىرحا،تقضتتو

مربوصارأنوبعد،أصسهولاعبرالحديديالخصأتقدممع

مزارعهما.يسورونالماشية

وزراءرئيسأم(.ء9أأ-)885ب!تشيفلي،

رئيساأصبح،491!إلى491ءمنالفترةفيأ!شراليا

الذي،كورتانلجونخلفا،أحمالالحزبوزعيماللوزراء

العالميةالحربنهايةمنواحدشهرقبلمكتبهفيتوفي

الثانية.

حرجةفترةخلالأسشرالياوزراءرئا!عةتشيفليتولى

فيالتسرععدمحكومتهعلىيجبتاريخها،كانمن

فترةخلالالبلاداقتصادح!صمتاكتىأضوابطرذإ

هذهبعضتطبيقالسمرارأثارقدر.أخانيةاأحالميةاالحرب

لا،العشرينالقرنمنالأربعينياتااخرأوحتىأغيودا

منكثيرحفيظة،البتروليةالموادتوزيعتقنين!ميما

تأميمالحكومةحاولت،4791عاموفي.المواطن!ت

-العماللحزبالمناوئةالقوىحفزكا،الخاصةالمصارف

قبلتنظيمهاأعادقد،منزيسغوردنروبرتكانالتي

سياساتضدحملةقيادةعلى-قصيربوقتذلك

الحكومةهزمت،أم949عاموفي.تشيفليحكومة

العامة.الانتخاباتفىأحماليةا



347ديلتشيكاا

لملكنه،العزيمةقويهادئا،رجلا،تشيفليبنكان

منالأخيرةاالسنواتخلالعانىوقدمفوها.خطبايكن

بنتاريخورغم.صوتهفيألرتالحلقفىإصابةمنعمره

العميقوالتزامهالعماليةالحركةصفوففيالحاف!!تشيفلى

خصومهإعجابمثاركانقدفإنه،العمالحزببمباديء

وبساطته،ونزاهتهلهدوئهمعا،وأصدقائهالسيامميين

وإنصافه.

فيتشيفليبنيدكتجوزيف!ولد.المبكرةحياته

بعدوالتحقويلز.نيوساوثبمقاطعة،باتهيرمستمدينة

فنية.لمدرسةالمسائيةبالفصولالأساصيتعليمهإكمال

الحديدية،السككخطوطفيبالعملتشيفليوالتحق

عاموفي.ام309عامفي،كصبيويلز،نيوساوثبولاية

إليزابيثالسيدةوتزوجقاطرةسعائقأصبحأم419

لعمالممثلاالاتحاد،فيعضواتشيفليوصار.ماكينزي

الحديدية.السكك

معاركهأولىتشيفليخاض.البرللانفيضويته

،أم259عامفيالفيدراننالبرلمانلعضويةالانتخابية

منقليلبفارقالجولةوخسر،!ووريمالمقعدمرشحا

فانتخب،ثانيةمرةترشعح،أم289عاموفى.الأصوات

.الأصواتبأغلبية

الطيورمنأنواعمعبعةعدىيطدقاسمالثشلكادي

فىتقطنالسبعةوالفصائلالعصافير.عائلةمنالصغيرة

التشيكاديطيورومعظمأمريكا.شماليفىالغابات

أسم.5إلى01منطولهايبلغالنمو،المكتملة

الأسود.الرأسذوالعصفورهوشيوعاالفصائلأكثر

المتحدةالولاياتوشماليكندافيالفصيلةهذهوتعيع!

علىأبيض!ولونأسودرأسالعصفورولهذاوألاسكا.

وكلمة.أبيضخارجيوريم!رماديوظهرالرأسجانبي

الرأسذيالتشيكاديطائرنداءمنمستمدةالتشيكادي

يددي--آ-)تشيكمثلتسمعوالتيالأسود،

الرأسذيالتشيكاديمثلكاروليناتشيكادي-(.دي

فيأساسايعيشوهوحجما.أصغرأنهإلاالأ!عود،

التشيكاديويعيش.المتحدةالولاياتمنالجنوبيةالولايات

بنيرأسولهوكندا،وألاسكانيوإنجلاندفيالشمالي

بنى.وظهر

فيفتحاتفيأعشاشهاالتشيكاديطيورمعظمتبني

الأشجاربأليافالعشقاعدةوتفرشالأشجار.جذوع

هذهوتتغذى.الأخرىاالناعمةوالموادوالريمقوالزغب

وضعفىتتدلىماغالباوهي.بالحشراتأمعامعاالطيور

بحركاتضحيتهاوتخطف،لثمجرةفرعمنمقلوب

والحبوببالتوتكذلكتتغذىوهي.سريعةبهلوانية

والفواكه.والجوز

فىالمنطقةنفسفيالتشيكاديطيورتبقىالعادةوفي

التشيكاديطيورمنأكثرأوطائرانيبقىوقدالشتاء.فترة

الشتاءلياليفيالدفءعلىللمحافظة،قديمعشفيمعا

وذالتشيكاديطائر

يعيقالأسود،الرأس

شماليوفيكسدافي

.المتحدةالولايات

التشي!صاديطيورأخدت

هدانداءمناسمها

مثليسمعالذيالطائر

-دي-دي-ا-)تشيك
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إلىممتبينماالتشي!!اديأنثىتضعالرليع،وفي.الباردة

إشىضاربةبنيةنقطبهأبيضلولهوالبيض.بيضاتثماني

.الحمرة

وهي،الحدائقشىأخشي!ظدياطيورتشاهدماوعادة

وتأكلأصناديق،واالصيوراليوتفيعشهاماتبنىسرعان

لها.الناسأعدماالتىالغذاءأماكنمن

إنجلترا،فيالدولةتمت!صهريمىمنتجعثشيكزر

تشيلترنفيويقع.بريطانيافيالوزارةرؤسعاح!ويستخدمه

غربيشمالكم45بعدعلىلاكنجهامشاير،فيهيلز

البيتصيرهاملياللوردوهبأم،179عامفي.لندن

البريطهالي.أطشعببهالمحيطةوالأراضيالحاليالتيودوري

أ!يدديفيدهوأجيتاهذايستحدموزراءرئيمه!أولوكان

سكاتشريو.ديأجالرإص!مشتقتشيكرزوالالممما.جورج

اهيلادي.عشرالثانىأغرنافيللبيتمالكاولوهو

إكسمعساهاأجةإيصاأحصلمةمرمشتقاسماسكاتشريو

(.المالية)وزارةتشي!

صغيةمادةالتشيك!!صمغ.صمعالتشيكل،

وهي،معينةمداريةلشجرةاللبنيةالعصارةمنتستخلص

العلكة.أنواعمنلكثيرالمهمةالمكوناتأحدتشكل

اللبنيةالعصارةمنالتشيكلصمغمعظميأتي

فنزويلافيتنموالتي(الأمريكي)الزعرورالسبوتةلأشعجار

جواتيمالا.منيأقيماوأفضلها،والمكسيكوجواتيمالا

العصارةالعماليجمع

الأمطار،فصلخلالأسلبنيةا

قصوأعلعم!!الأشمجارالناقر

،7رقمهيئةعلىلحائهاكط

عبرأطبنيةاالعصارةأضسيل

فيوتتجمعالقطعهدا

ألممفلتوضعأوعية

بعضوتموتالأشجار.

أصقر،اهذابسببالأشجار

أضعيفةاالأشجاروت!صن

تركإذاإلاللموتعرضة

أعوامخمسةأغترةنقرها

الأقل.اعلى

التيأحصارةاتعلى

تصيرحتى،الحليبتشبه

ثم،وفىجةغليظةدبقة

الماءأطرد)تضغط(تعجن

التشي!سلصمغويباعمنها.

بتماتزنكتلهيئةعلى

أيسروهيكجما،أ4و9

المطاطمنالتشكيلفي

الفائقة.ليونتهابسبب

العلكة.:أيضاانظر

بعرضلثجرةينقرعامل

اللبميةالعصارةعلىالح!همول

الع!حارةتجمع.التشيك!!ل!كمنع

لحاءفىع!يقةقطوعلعما!

.أم.لارتفاعالشحرة

!قرا.يسنحدمهوزراءرئيسلأحورحلويدديميدكار.لريطانيافيالورارةشؤساءالصيميالمقرتشيكرز
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المهمة.السياحيةالمعالممنوهوتشارلزجسرهناتشاهد.الوسطىأوروبامددأحملمنوهيمدنها،وأكبرتشكياجمهوريةعاصمةبراغ

تدنهيكياجمهوريه

فىانفصلتالتيالوسطىأوروبابلدانمنبلدقشيكيا

الشمالمنبولنداتحدهاسلوفاكيا.عنأم399ينايرا

منوألمانياالجنوبمنوالنمساالشرقمنوسلوفاكيا

التيالبلادوهذهمدنها.أكبروهيبراغعاصمتها.الغرب

سلوفاكيامعموحدةكانتتشيكياجمهوريةالانتسمى

13إلىأم189عاممنذتشيكوسلوفاكياجمهوريةضمن

.ام299ديسمبر

مجموعةإلىتشيكياجمهوريةسكانمعظمينتمى

الغربفىبوهيمياوتؤلفبالتشيكيين.تسمىسلافية

أيضاتضمالتيالجمهوريةأجزاءمعظمالشرقفيومورافيا

معظمهويقعالبلادشماليفيسيليزياإقليممنصغيراجزءا

بولندا.داخل

مركراتشيكياجمهوريةتؤلفالتيالمنطقةهذهكانت

فترةوخلال.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنذصناعئا

إلىام849سنةمنلتشيكوسلوفاكيا.الشيوعىالحكم

مستوىبأعلىيتمتعونالمنطقةهذهسكانكانام،989

واقعةكانتالتيوالشرقيةالوسطىأوروبافيللمعيشة

فيتدنىقدالمستوىهذاأنغير.الشيوعيالحكمتحت

استياءزادحيثالعشرينالقرنمنالثمانينياتحقبة

الاحتجاجاتإثروعلى.الشيوعيالحكممنالشعب

منالشيوعيونالزعماءاستقالأم،989سنةالجماهيرية

الشيوعيين.غيرمحلهموحلالحكومة

بينبالظهورالتوتربدأالحكممنالشيوعيينخروجإثر

التشيكتشيكوسلوفاكيافيالرئيسيتينالعرقيتينألمجموعتين

زعماءقرر،أم299عاممنتصفوفي.والسلوفاك

إحداهمادولتينإلىتشيكوسلوفاكياتقسيمالمجموعتين

الجمهوريتانتشكلتوهكذا.للسلوفاكوالأخرىللتشيك

،أم399عامينايرمنالأولفيوالسلوفاكيةالتشيكية

السابقة.تشيكوسلوفاكياجمهوريةمنبدلأ

الحاليةتشيكياجمهوريةموضوعالمقالةهذهتبحث

الحاضر.الوقتإلىالقديمتاريخهامنذ

الحكمنظام

ديمقراطيةدولةتشيكياجمهورية.الوطنيةالحكومة

المجلس،تشريعيينمجلسينمنالبرلمانويتألف،برلمانية

،الشيوخمجلسيسمىعضؤا81منويتألفالأصغر
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وحموا،أ36!لسةائحدارريااحلماسضيتشيكياجمهوريةرمز

أليصأسدصا!ةأصباارمراحروشأو،اسسابتةاتحتحي!ضسلوفاكياعلم!س!

أهدادقد؟ماى11اصوراال!!احصاد.حمراء،قاعدةعلىلديلينأطودا

اطيا،دي.كأ!التالياغرلىافيبوهيمياإلى

!نهاأقصارأرلعةوتحدهاأور!لاوسطلىتقعتتنيكياجمهورية

!يا.تشي!صسلو!اصمرالسابقةشري!خهاسلو!ا!صا

موجزةحقائق

.دراع:صمةلعاا

اضشيكية.ا:الرسميةاللغة

تتي!صيا.حمهورية:الرسميالاسم

ا!ر!،اإلىالترقمرالمسافاتأبعدك!486/78،2:المساحة

2!صم.82الحوهـ،إلىاحتحمالاوم!حصها،194

أدنىأجحر،اسص!!شوثم2061سيزكاارتفاعأعلى:الارتفاع

ألماسبا.معرالحدودقي!اساأ!رامتدادعلىأم51ارتفاع

احضافةا،سححة000.46401أم669عامتعداد:السكان

19201لأ729أم089عامتعداد2،حما331:السحالية

سسمة.00009601م1002عامالمتوقعالس!!ارعددسمة،

(،ض)بىتا!الألقار،االير،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الحاودار،،اللفتالدواحن،طمم!،المصاأالشوفاد،،المتسامةا!ذرةا

يدلحدا،حاجش1،يةحدالأ01عةلصناا0أغم!!ا،احس!رابمحر

الححري.اعمحما:التعدين.السسيح،والصل!

مرفي؟أكل!:الوطنىالنشيد

الظر:.اصعرىاا!حدةا!ةط!.نااحصرراالأساميةاا!حدةا:العملة

.لنقودا

الأعضاءثلثوينتخب.سنواتستفيهالعفهسويةمدة

منيتألففإنهعددااللأكبرالنوابمجلسأما.سنت!تك!

ويشخب.سنواتأربعفيهأ!ضويةاومدةعضو002

الذيالوزراءرئيسيعينلدورههورأ،،الدررئيسالبرلمان

ويعين.اليوميةأجاتالفعاعلىويشرفالححومةيرأس

للحكومة.التنفيذيةبالأنشطةيقومالذيالورراءمحلس

أقاليمسبعةإلىتشيكياجمهوريةتمتسمم.المحليةالحكومة

إقليمكلويدير.منفصلةوحدةتعترالتيبراعلاستتناء

المحلية.حكومتهاوقريةوبلدةمدينةزا!ول،منتخبمحلس

فيسياسيةأحزابعدةتوجد.السياسيةالأحزاب

واتحادالديمقراطيالحزبمنك!!ويؤلف.الجمهوريةهذه

حزبانوهماالحكوميالائتلافالمسيحي!تالديمقراطيين

فىبعدهماوتأتي.الأحزابأشوىومنشيوعيينغير

أصثعيوعييناتضممجموعةوهيأصيسار،اكتلةالأهمية

التىالأخرىالصغيرةالأحزاببعفروهساكالسابق!ت.

لكلويحق.النوابمجلسفيالأعضاءمنعدديمثلها

فيالتصويتعشرةأخاممةايبلغتشي!يمواطن

.أ،نتخابات1

كما،المحاكمدرجاتأعلىأمحليااالمح!صمةتمث!!.المحاكم

إقليميةومحاكمالدستوريةمح!صمتهاتشي!صالحمهوريةأد

مناطة!.!اومحاعليا

فيالإلزاميةالخدمةالذكوريؤدي.المسلحةالقوات

الثامنةسنبلوغهمعخدواحدة!شةلمدةالمسلحةالقوات

.متطوعاتالجيششييخدمنوالنساء.عشرة

السكان

سكانمجموععلىدلاطلاع.السكانعدد

المقالة.هذهفىمصجزةحقائقانظر:تشيكيا؟جمهورية

المورافيين،من%أوهالتشيكمن08%مرالسكانيألف

الألمانمنقلي!عددوهناكالأقلياتأ!جرالسلوفاكويؤلف

البولنديين.منقليلعددفيهايعيش!صماوالمجر،والغجر

المعيشةأنماط

المدنفيالجمهوريةسكانأكثرلعيش.اللدنحياة

سكانهاعددويربوالمدنأكبرهيلراغر.أ!بيرةاوالمدن

س!طنهاعدديزيدالتيالأخرىوالمدنشخص،مليونعلى

وبلزن.أوسترافاوبرنوهينسمة000.015على

المساكن،فيشديدنقصمنتشيكياجمهوريةتعاني

شمققعلىتحتويعماراتفيالمدنس!صانأكثرويعيش

الشيوعى.الحكمعهدخلاللنيترديئة

سكانيهدد،خاصةالمدلىوفي،البيئةتلوثإن

الجرائمعنناجمةكثيرةمشاكلتوجدكذلك،الجمهورية

والمحدرات.أممحولاوإدمان

-؟ابرإ!--!،1ئسما،اايللالحزء1برأئمتج!ل!وإحراأ2بهرش!لم/6لملا!!*لم!الوس

(/1-.-ءالمث!لكهركلد"لما(اكاألم،لللض!-!أ،ائحز!ا!ليالتواء

--7ا!حدصا!!ت-صس-آ!3

-6ءصبم-!لاص-خلألم!دالو

!صص!سالماح!--ا!م-إ--!حركضوحركا!ص

حيم؟-أبم!.اولوبا

!!صادرلساننك!افا7،كاس،أ!ثامولد

مماأسويسراجروماليا/ص

لاء/يملمف!ب!اكرواتياءصكا

///ور!6!خ!لا"لى!الموس!ةيوعوسلاليا

ءلا!-!لأ؟--صا،!!الطالماوالولممب!-حابلغاربا+عء

إسبهايرلاصكاءإلموئئضائحرإ*آ%ءخلاخلالمج!--6!يقدولياى/ص!-!!ل!ع

،!ح!-ء،--ة-؟-----\،----%إ--6ح!-يث!إ-ء--حم!!!طر-ئمالياحر
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الذيالاقتصادتحويلإلىحالياتشيكياحكومةتسعى

علىيعتمدحراقتصادإلىفيهتتحكمالدولةكانت

التغيير،هذاعنالنابخالتشتتورغم.الخاصالقطاع

مقارنةأفضلمعيشةبمستوىيتمتعونهناكالناسيزالفلا

فيالشيوعىالحكمتحتتقعكانتالتيالأخرىبالأقطار

السياراتالسكانمعظمويملك.والشرقيةالوسطىأوروبا

دعضتمتلككما،والغسالاتالتلفازوأجهزةوالثلاجات

الريف.فيبيوتاال!سر

المصانعفيأواكزراعةفيالريفأهليعم!ط.الريفحياة

.منفردةعائليةمساكنفيعادةيسكنونوه!ا،القريبة

.الألمانبطعامشبيهأضشيكييناطعام.والشرابالطعام

الشعبية،الأطعمةمنعنده!اتعتبرالخنزيرلح!افشرائح

سلطةوتعد.الخللوالكرنب)الزلابية(اللهانةكذلك

فىتقدمالتيالتقليديةالوجباتمنالبطاطسمعالسمك

منوالجعة،التفاحمنالحلوياتيصنعونكماالميلاد،أعياد

التشيكيين.عندالرئيسيةالمشروبات

لعبةالتشيكيينلدىالمحببةالترويحوسائلمن.الترويح

الألعابإلىبالإضافةمبارياتهاومشاهدةالقدمكرة

الدوليةالحدودلمحىمرجعاليستالخرلطةهده

الكثيرونويجتمعوالتلفاز.الأفلامومشاهدة،الأخرى

يقومونأنهمكما.واللعبالوقتلقضاءالحاناتفيمنهم

فىوالاشتراكوالتجوالبالحدائقكالاعتناءأخرىبأنشطة

الجليد.علىالتزلجمثلشتويةألعاب

تشيكوسلوفاكيافىالشيوعيونالحكامحاول.الدين

أما.الدينيةطقولممهمممارسةمنالسكانيمنعواأنالسابقة

الدينيةالحريةالسكانمنحوافقدالجددتشيكياحكام

السكانمن%04حواليوينتمي.أم099عامالكاملة

الأخرىالكنائسومن.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةإلى

البروتستانتية.والكنيسةالأرثوذكسيةالكنيسة،النشطة

لاالمسلمينمنقليلعدد)سابقا(تشيكوسلوفاكياوفي

.ام989إحصاءحعسبنسمةالافأربعةيتجاوز

الأطفالدخولالتشيكىالقانونيوجب.التعليم

التلميذينتقلوقدأضسع،االسنواتنظامالابتدائيةالمدارس

وأللمعلميندارأوفنيةأومهنيةمدرممةإلىذلكبعد

عامة.ثانويةمدرسة

وقد،الأوروبيةالجامعاتأقدممنتشارلزجامعةتعد

فىمعروفةأخرىجامعاتوهناك.أم348سنةتأسست
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المدارسمعظمالحكومةوتمتلكأوبانا،وأولوموكوبرنو

.والجامعات

دفوراكأنتون!تالموسيقيانالمؤأغانيعتبر.الفنون

أواخرفيأعمالهمامعظمكتبااللذانسميتاناوبدريخ

الموسيقىمدرسةمؤسسيمنالميلاديعشرالتاسعالقرن

فى،جاناسيكأجوسالمؤأفوضعوقد.الوطنيةالتشيكية

أوضحتالتيبراتالأوبعض،العشرينالقرنمستهل

منكثيرويستمتع.الشعبيةالمورافيةبالموسيقىاهتمامه

الريفيةبالموسيقىتشيكياجمهوريةفىالانالسكان

.الروكومومميقىالجازومو!ميقى

القرنفيالمهمةالتشيكيةالأدبيةالأعمالأولىكتبت

لدأعندماالتشيكيالأدبوازدهر.الميلاديعشرالرالغ

عشرالثامنالقرنأواخرفيالوطنيةالهويةبإبرازالاهتمام

التاسعالقرنأواخرحتيالازدهارهذاواستمر.الميلادي

المشهورينالحددأ،دباء1ومن.العشرينأغرناوأوائلعشر

أصذياوضانز!صاف!صاوجاروسلاهـهاسككابككارل

الألمانية.باللغةكتب

الاشرافالشيوعيةالتشي!صسلوفاكيةالحكومةحاوأت

ومنتجيالتشيكالفنانينمنكثيراأنغير،الفنيالتعبيرعلى

ميلوزنالوقد.السيامحيةالسيطرةقاومواوالكتابالأصلاما

الحديثةالموجةأفلاممنتجيمنوعيرهمامنزلوجيريفورمان

التيأفلامهمعلىحبيراتقديراأ!شريناالقرنمشيسياتفي

العديدواثمتو.والسيامميةالاجتماعيةالأوضاعفيهاانتقدوا

من.بانتاجهمتشيكوسلوفاكياخارجالتشي!س!تالأدلاءاص!

أصئالذيهافلوفاسلافحصنديراميلادالروائىهؤأ،ء

للجمهوريةرئيعمئاثمومنسلوفاكيالتشيورئيسالعدفيما

حازالذيسيفرتجاروسلافأصشاعراوكذلك،التشيثية

الحكومةحررتوقد،أم184عامللأدبنوبلجائزةعلى

.أم099!شةقيودهمنالأدبالشيوعيةغير

القلاعمنالعديدالتشيكيةأحمارةافنويتضمن

الوازعلىبنيقدالقلاعهذهمنأعثيراوكانأغصور.وا

العمارةطرزمنالكثيروهناك.ألمتقناالزخرفيالباروكي

الخشبيةالمنازلفىزخارفهاتشاهدالتىالإقليميةأصشعبيةا

أس!ضالصر.اوشى

والمناخالسطح

جغرافيةأقاليمخمسةمنتشي!صياجمهوريةتتألف

حوض3-السوديتجبال2-بوهيمياجبالا-وهى

منوغيرهمالجبالمتسلقىوم!الزائرينمرحضيراللإقليمااطكميعيةاالماظروتجد!تشيكيا،لحمهوريةالشماليةالحدودتمتحكلالسوديتجبال

الطميعة.عشاق
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منخفضات5-ومورافيابوهيميامرتفعات4-بوهيميا

مورأفيا.

الجبليةالسلاسلمنعددمنوتتكونبوهيميا.جبال

فىأورجبالعلىوتشتملالبلاد،منالغربيالجزءفي

الغربي.والجنوبالغربفىبوهيمياوغابةالغربيالشمال

البحرسطحفوقم075منأكثريرتفعالذيالإقليموهذأ

ويزور.الصحيةومصايفهللتزلجالملائمةبسفوحهمعروف

وتسمىفاريكارلوفيفيالمصايفهذهالسكانمنكثير

ماريانكذلك)تسمىلازنوماريانسكيكارلسبادأيضا

فيها.يستحمونأوالمعدنيةينابيعهامياهمنويشربونباد(،

يلاحظحيثأورجبالفيالحجريالفحممناجمتوجد

بوهيمياغابةوتؤلف.ال!قليمبذلكأضرقدالبيئةتلوثأن

.الأخرىالخشبيةوالمنتجاتالخشبيةللألواحمصدرا

الشماليةالحدودمعظموتؤلف.السوديتجبال

ضمنالواقعةكوكونوزجبالوتعدتشيكيا.لجمهورية

غيرالطيعية،بالمصادرغنيةمنطقةالسوديتجبالسلسلة

حياةتهددالتلوثمنأخرىوأنواعاالحمضيةالأمطارأن

المنطقة.فيوالنباتالحيوان

منالأوسطالشمالىالجزءفييقعبوهيميا.حوص

أرضذاتتلالوسفوحمنخفضةسهولوهوبوهيميا،

المراكزضمنكرالوفاوهراديكبراغوتقع.خصبة

التيالأنهارمنعددبهويوجد.الإقليملهذاالصناعية

فلتيفا.وأوهروألبهمثلالحوضخلالتجري

منكبيراجانباتغكل.ومورافيابوهيميامرتفعات

سهولعلىوتشتملتشيكيا،لجمهوريةالأوسطالجزء

واسعا.زراعياإقليماتؤلفمنخفضةوتلالوهضابمرتفعة

مركزاأيضاتعتبرالتيبلزنمدينةهيالمنطقةمدنوأكبر

الجعة.وإنتاجالسيارأتبصناعةوتشتهرللصناعاترئيسيا

البلاد.شرقيجنوبفيتقعمورافيا.منخفف!ات

الأرضفىالمحاصيلمنمختلفةأنواعاالفلاحونويزرع

منهمكثيرويربيمورافا.نهرواديفيالواقعةالخصبة

،والصناعاتالتعدينمركزأوسترافامدينةتعدكما،الماشحية

فيويجريمنها.بالقربالحجريالفحممناجمتقعحيث

وغيرهما.وأودرمورافاكنهريالأنهارمنعددالمنطقة

الصيففيدأفئبجوتشيكياجمهوريةقتميز.المناخ

السنةمدارعلىالحرارةدرجاتوتتراوحالشتاء،فيوبارد

والثلوجالأمطارسقوطمعدلويتراوح،م52.و-5بين

أسم.30وسمء4بينالسنةخلال

الاقتصاد

بإدارةالسلطةعلىأمعتيلائهمبعدالشيوعيونبدأ

.والحقولالمصسانعجميعوأممواكافةألاقتصاديةالمجالات

والالاتالصلبكصناعةالثقيلةالصناعاتواستبدلوا

الاقتصادوظلوالنسئ.كالزجاج،الخفيفةبالصناعات

التدهوربدأثم،العشرينالقرنمنالستينياتخلالمزدهرا

العاملةالأيديونقصالتخطيطسوءنتيجةالاقتصادي

استقالتعندما،ام989عاموفي.أخرىومشاكل

تطبيقنحووبسرعةالجددالزعماءتحركالشيوعيةالحكومة

وأالتجاريةالمشروعاتتداربحيثالحر،الاقتصادنظام

الحكومية.السلطاتمنتدخلدونالصناعية

الأيديمن%4هحوالييعمل.الخدميةالصناعات

كبيرةأعداداللآنوتوجد،الخدميةالصناعاتفيالعاملة

الطبيةوالخدماتوالعقاراتبالتأ!نالخاصةالمؤسساتمن

البئدالتجزئة،ومخازنالتصليحوورش،الأخرىوالمهنية

بادارتها.ويقومونالأشخاصيمتلكهاالتيوالفنادق

%04حواليالصناعاتتستخدم.والتعدينالتصنيع

نأمنوبالرغم.التشيكيةالجمهوريةفىالعاملةالأيديمن

فإنبأهميتها،محتفظةزالتلاالثقيلةالصناعات

بدأتقدوالزجاجالأحذيةكصناعةبمالخفيفةالصناعات

مراكزوتضمللتصدير.معدةكمنتجات،ثانيةبالظهور

واسترافاكرالوفاوهراديكبرنومدنالرئيسيةالتصنيع

ندولابم.وأوستيوبراغوبلزن

ولا،الحجريالفحمبمستودعاتغنيةتشيكياجمهورية

منكبيرةكمياتعلىأورجبالتحتويكما.منهالبنىسيما

والقصدير.والزئبقالأنتيمونمنقليلةوكمياتاليورانيوم

الأيديمن%01حواليالحقلهذأفييعمل.الزراعة

البلادأرأضيمن%04وحوالي،الجمهوريةفيالعاملة

والفواكهالشعيرهيالرئيسيةوالمحاصيل.للزراعةصالحة

الخضراواتوأنواعوالبطاطسوالشوفانالشاميةوالذرة

يقومكما،والقمحالسكربنجرإلىبالإضافة،الأخرى

والدواجن.والأغنامالمواشيبتربيةالمزارعون

كانتلتشيكوسلوفاكيا،الشيوعيينحكبمخلال

مزارعأوحكوميةمزارعإلىتحولتقدتقريباكلهاالمزارع

الحكومة،منرواتبهميتقاضونالفلاحونوكان.تعاونية

منجزءايتسلمونكانواالجماعيةالمزارعفىالعاملونبينما

سمحوقد.ضئيلةأجورمعوبعفالإنتاجالمزرعةأرباح

إلىالمزارعبإعادة،أم199سنةصدرالذيالقانون

إشرافتحتظلتالأرأضيمعظمأنغير،المزارعين

لدولة.ا

جمهوريةمعللتجارةالرئيسيونالشركاء.التجارة

وبولندا،وإيطاليا،والمجر،وألمانيا،فرنسا،همتشيكيا

هيالأساسيةوالصادرات،المتحدةوالولاياتوروسيا،

والحديد،والأحذية،الحجريوالفحم،السيارات
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لإنتاحرئيسية11الراكزمرأوستراهسا"ظ،دا!مديتاوكعدشتهي!جا.حمبههـىجةصأصماعي!!اأ!احمااصا!دجدايحشحدما!والأد()اللصلبمصنع
ا!هل!.ا

والنفصأالطبيعيأمخازاأجلاداوتستورد.والالات،أ!حلبوا

.أصسياراتاوالأخرىاالخاماتوبعضالحديدوخام

نظاماتشي!صاحمهوريةتمتلك.والاتصالاتالنقل

يبلغوالحديديةالس!سكطخموأرالبريةالطرثمنمتطورا

وطوأ!،كم000.56حواليالخارجيةالطرقطول

أطسككنظامبراغوفي.كم9)ه."الحديديةالسكك

دوفي.ومطار،الأرضاتحتالحديدية

ا08؟0ويو!يةصحيفة03نحوالبلادشيتصدر

محصاأتوتعملى.ونشراتمجالأترصحفمنمطبوعة

القصاأعيديرهاأوالح!ضمةإشرا!تحتوالتلفازالإذاعة

شبكاترالخارجإلىموجهةإذاعاتوتوجد.الخاص

أعاب!!.ابنظامتعم!!إخبارية

تاريخيةنبذة

فيماعاشواقدالسلتيينأنالمحتم!!من.القديمالتاريخ

وقد..مقالخامسالقرنفيتشي!جاجمهوريةالآنيسمى

قبلأ!اشرةاأصممنةاحواليشيالجرمانيةالقبائلإليهاوصلت

جدودفيهمبمنعديدةسلاشيةقبائ!!واستقرتالميالأد.

الأفاريوناعليهمتغلبوقدالإقليمفيأج!تالحاأضشيكي!تا

وأخرجواالسلافعادر.أطيلادياأصمعادساالقرنفي

أوجدواولذلك،الميلاديالتاسعالقرنخلالالأفاريينا

اشتيالكبرىالمورافيةالإمبراطوريةإلىتحوأ!الذيالأساس

بولنداوجنوببوهيميامنكلاذلكبعدإليهاضصت

علىتغلبواالمجرينأنإلاالمجر.غربمنوجزءاكياوسلوفا

.م709!عنةالمورافيةاللإمبراطورية

حكمت،الميلاديالعاشرالقرنحلالبوهميا.نهفمة

و!!تتقريبا،عام004لمدةبوهيميابريمسليدأسرة

وأصبحت،الفترةهذهخلالأراضيهارقعةبتو!ميعبوهيميا

القاعدةذاتالمقدسةمانيةاشوأصوريةالإمبراحمايةتخت

وإيطاليابلج!صامنأجزاءكذأ!ضمتالتياللألمانية

الرومانيالإمبراطورمنح،أم212عامفيو.وهولندا

ضمنمستقلةلثسبهمملكةوضعبوهيمياالثانيضيدريك

والتجارالمهني!تمنلمانالأمنثثيروامشقر.الإمبراطورية

وساهموا،الميلاديعشرالثالثالقرنخلاا!بوهيميافي

السياسيةالقوةنمواستمرالإقليما.اازدهارفيأ!مبأعما

،الميلاديعشرالرابعالقرنخلاللبوهيمياوالاقتصادية

أصبحالذياشالغتشارلزح!صمتحتبراخمدينةوازدهرت

عامتشارلزأسس!وقد.أم347سنةبوهيمياعلىملكا

أولفكانت،باسمه!عميتانتيبراجامعةأم348

تشارلزجلبكذلك.الوسطىروباأوفيتؤسرجامعة
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رئيسيامركزايجعلهالكيبراغإلىالأجانبالفنانينبعض

الأوروبية.للثقافة

فيأم415سنةهسجونالقسيسإعدامتسبب

هسكانبوهيميا.فيالدينيةالحروبمنسلسلةاندلاع

وقد.الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةإصلاحيةحركةيقود

سنةالحروبتلكوانتهت،الهرطقةبتهمةحرقاالرجلأعدم

جيريبانتخابهسمؤيدووقام،وسطبحلام436

.أم458لمشةلبوهيمياملكاالبروتستانتيالبوديبرادي

أورولا.فيبروتستانتىملكأولجيريأصبحوبذلك

معظمتحول،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخروبحلول

نفوذهم.وزادالبروتستانتيالمذهبإلىالتشيكيينالأشراف

هابسبيرجأسرةبدأت.هابسبيرجأسرةحكم

،أم526سنةبوهيميابح!3الكاثوليكيةالنمساوية

قدكانواالنبلاءأنرغمجزئيامستقلةبوهيمياوظلت

مجموعةثارتأم،618سنةوفي.نفوذهمبعضفقدوأ

،هابسبيرجأسرةضدالبروتستانتالتشيكيينالنبلاءمن

سنة.الثلاثينحربشرارةإطلاقبمثابةالثورةهذهفكانت

نأهابسبيرججيوش!امعتطاعت،أم062عاموفى

قتلوقد،الأبيضالجبلمعركةفىالنبلاءعلىتتغلب

فقدتوبذلك،المنفىإلىبعضهماوفرتقريباالنبلاءجميع

الوأجبرالذاتيالحكمفىنفوذهامنكبيراجانبابوهيميا

كما.الكاثوليكيةإلىالتحولعلىالسكانهابسبيرج

الثقافةوتبنيلغتهمتركالتشيكيينمعظمعلىفرضوا

ولغتها.الألمانية

القرنأواخرحتىبوهي!يافيالألمانيةالثقافةسادت

فيبالتطورالصناعاتوبدأت،الميلاديعشرالثامن

إلىالتشيكالفلاحينمنكثيروانتقلومورافيا،بوهيميا

الروحببعثالآخرونوالمثقفونالأدباءوقام،المدنداخل

التاصئالقرنمنتصففيوظ!ت.التشيكيينبينالوطنية

النمساأنبيد.الذاتيالحكمإلىتدعوقويةحركةعشر

!لتأم867عماموفيومورافيا.بوهيمياتحكمظلت

مجرية.-نمساويةملكيةوالمجرالنمسامنكل

الأولىالعالميةالحربخلالتشيكوسلوفاكيا.قيام

الدعمعنآخرونتشيكيونوزعماءماسريكتوماسبحث

.والسلوفاكالتشيكفىمستقلةدولةتأسيعه!حوللفكرتهم

دولةنشأتالحربنهايةفيالمجر-النمسادولةوبسقوط

جمهوريةوتأسستالدولةتلكمنجزءفيتشيكوسلوفاكيا

التشيكوسلوفاكي.الدستوربموجبديمقراطية

مأ189سنةمنتشيكومملوفاكيارئاسةماسريكتقلد

عشرينياتتميزتوقد.بينيشإدواردوخلفهام،359إلى

استقرارفترةبكونها،منهالثلاثينياتوأواخرالعشرينالقرن

التيالحكومةأنغيرلتشيكوسلوفاكيا.وازدهارسياسي

فينجاحاأقلكانتالعليااليدفيهاللتشيكيينكان

السلوفاكوبدأالدولةداخلالأقليةبجماعاتالاهتمام

الألمانأنكما،الذاتيالحكممنأوسيعدرجةإلىبالدعوة

غربيفيالسوديتإقليمفييعيشونكانواالذين

التشيكي.النفوذعنراضينيكونوالمتشيكوسلوفاكيا

الدكتاتورالمتغلأم،389عامفي.ميونيخاتفاقية

الألمانبهيشعركانالذيالرضاعدمهتلرأدولفالألماني

تشيكوسلوفاكياعلىللضغطأداةالسوديتإقليمافي

تلبلمإذابالحربوهددبألمانيا،الإقليملإلحاق

الحربلتحاشيمحاولةوفي.مطلبهتشيكوسلوفاكيا

اتفاقيةعلىووقعتاهتلرطلبعلوفرنسابريطانياوافقت

عنالتنازلعلىتشيكوسلوفاكياتجبرالتىالمشهورةميونيخ

منبجزءوالمجرالنمسامنكلطالبتوقد.لألمانياالإقليم

الحربنشوبوقبلام939مارسوفيتشيكوسلوفاكيا.

أجزاءبقيةعلىبالالممتيلاءألمانياقامتالثانيةالعالمية

تخطمنفصلةدولةسلوفاكياأصبحتثمتشيكوسلوفاكيا،

و!ورافيابوهيمياعلىألمانياواستولت،الألمانىالحكم

مأ389عامالرئاسةمناستقالقدكانالذيبينيزوأسس

.بلندنالمنفىفىحكومة

تحتكثيراومورافيابوهيميافىالشعبعانىلقد

القواتكانتأم،459سنةوفي.الألمانيالحكم

تشيكولمملوفاكياأجزاءمعظمحررتقد)سابقا(السوفييتية

عادت،أم49ءسنةالحربانتهاءوبعدالألمانأيديمن

المنفى.منالحكومة

لمادارةتقومائتلافيةحكومةبينيزألف.الشيوعيالحكم

الحزبزعماءوتولى،الحرببعدمالفترةتشيكوسلوفاكيا

،الجديدةالحكومةفىالمهمةالمناصبمنكثيراالشيوعي

حصلأم،146سنةجرتالتيالانتخاباتوخلال

يأعليهحصعلمماأكثرالأصواتمنعددعلىالشيوعيون

استقالأزمةخلقفيتسببوا،أم489عاموفيآخر.حزب

شكلوهكذا.الحكومةمنالشيوعيينغيرالوزراءإثرهاعلى

بينيزواستقال،بأنفسهمعليهايسيطرونحكومةالشيوعيون

جوتوالد.كلمنتالشيوعيالحزبرئيعرمحلهليحل

النموذجتشيكوسلوفاكيافيالشيوعيونالزعماءقلد

هوالشيوعيالحزبوأصبح،أصشيوعياللحكمالروسي

الحكومةوقامتالبلاد.فىالأقوىالسياسيالحزب

السلعأنواعجميعإنتاجوفي،التخطيطفيبالتح!صم

معظموأجبرتجميعهاالبلادأراضيعلىواستولت

المزارعأوالحكوميةبالمزارعال!لتحاقعلىالمزارعين

نفوذواشتد،مكانكلفيالرقابةوانتشرتالجماعية

أخلصمنتشيكوسلوفاكياوأصبحتالسريةالشرطة

السابق.السوفييتيالاتحادحلفاء
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الاقتصادفيتدهورحدث.الستينياتحقبة

السلوفاكوأخد،الفترةهذهخلالالتشيكوسلوفاكى

أصبح،أم!68عاموفيأكثر.حقوقبني!ىيطالبون

وأدخلتالشيوعيأطحزبرئيعس!دوبتشيكألكسندر

الاشتراكية)أوبراغربمسميإصلاحيا!نهجاالحكومة

كماأوسعحريةالصحفومنحت(.الإنسانيالوجهذات

نأغيرأصسياسة،امجالفيمحدودادوراالموا!نمنحتم

الشرقيةأوروباودول)السالق(السوفييتيالاتحادزعماء

دوبتشيكإصلاحاتتؤديأنمنيخشونكانواالأخرى

تشيكوسلوفاكياعلىالشيوعيةالعسيوةإضعافإلى

بنفسالأخرىأعتميوعيةاأصدولاشعوبمطالبةوبالتالي

وبلغاريةسوفييتيةقواتقامتلذلكونتيجة.الإصلاحات

فىتشي!صلمملوفاكياباجتياحوبوأضديةومجريةشرقيةوألمانية

هوساكجوستافوحل،أم689عامأغسطس!شهر

إبريلفيالشيوعيللحزبرئيسئادوبتشيكمحل

عددهناكوبقيالإصلاحاتمعظمبإلغاءوقامأم،969

للحكومة.المعارضينالمنش!نمنقليل

فيالمعيشةمستوىانخفض.السلميةالثورة

أحشرين.االقرنمنالثمانينياتأواخرفيتشيكوسلوفاكيا

حركاتوتصاعدت.الشيوعيللنظامالناسدعمقلكما

تجريكانتالتىالديمقراطيةالإصلاحاتإثرع!ىالمنشقين

ميخائيلبزعامة)السابق(السوفييتىالاتحادفي

منحجيرعددتجمع،أم989نوفمبروفى.جورباتشوف

لمانهاءأجونيطاهموبراعشوارعفيوالسلوفاكالتشيك

هذهعلىواحدشهرمروروقبل.الشيوعىالحكم

واممتطاعالشيوعيةالحكومةاستقالتالاحتجاجات

المجلسوقام.جديدةحكومةتشكيلالديمقراطيون

غيرروائيكاتبوهو،هافلفاسلافبانتخابالفيدرالي

دورانتهىوقد.هوساكالجمهوريةلرئيسخلفا،شيوعى

هذهاشتهرتبحيثوسلامبهدوءالحكمفيالشيوعيين

السلمية.أوانحمليةالثورةباسمالحركة

حزبوكانأم9!0يونيوفيحرةانتخاباتأجريت

مأ989عامتشكلقد،تشيكيحزبوهوالمواطنينمنبر

المسمىالسلوفاكيحليفهمع،السلميةالثورةلقيادة

فيالمقاعدأكثريةعلىحازاقدالعنفضدالجمهور

رئيساهافلانتخابباعادةقامالذيالفيدراليالمجلس

زعماءوأطلق.أم099يوليوفيللجمهورية

الأديانكحريةالمدنيةالحرياتالجددتشيكوسلوفاكيا

تغييرإلىأدتجديدةتشريعاتوسنواوالصحافةوالكلام

الاقتصادنظاموإنشاءالتملكحقومنحالقانونيالنظام

أمخربيةاالبلدانمعالصداقةعلاقاتإنشاءأعيدكماالحر،

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيهابما

الديمقراطييناستلامبعدتشيكوسلوفاكيا.انقسام

التشيكبينالآراءفيالاختلافظهرالبلادفىأسسلطةا

والاقتصادية.السياسيةالقضايامنعددحولأ!سلوفاكا

ءطوإلىالجديدالدستورإصدارإعاقةإلىذلك:أدى

بدأ،أم299عاممنتصفوفي.الاقتصاديةالإصلاحات

دولتينإلىالبلادتقسيمفيأخف!جرباأطرفينازعماء

هافل.استقالأنلعدمنفصلتين

الوجودإلىظهرتأم399عاممنينايرأولوفي

تشيكوسلوفاكيا.محلوحلتاسلوشاكياوتشيكياجمهوريتا

بانتخابالتشيكيةالتشريعيةالجحعيةقامتذلكإثروعلى

تشيكيا.لجمهوريةرئيساهاف!

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

عاموسحون،كومييوسإد:ارد،ليسه

سلا!فا،هافلشول!ىأ،دشوراك

حولى،هصيلكار،سككا

!راس،كاخط

شا!تراوأ

اثلر

عافاالثلات!تحر!

أضانيةااطيةاصعااالحر!

اتمالية،ميويح

ملىن

ريختا

برلو

ير!الوفيركا

الممسا

ئلةعا،هابسبيرج

صلةذاتأخرىمقالات

صد،ألبه

لوهيميا

التشيكيور

تسيارو

لدتلاسد

كياسلو!ا

ضوعلمواصرعنا

مميليسيا

فياا!ور

الحكمنظام-أ

الوطميةالح!صمة

المحليةالحكومة-ب

السياسيةالأحزابح

السكان-2

أحس!صاداعددأ-

المعيشةأنماط-3

الحدلىحياة

اشيصحياة!-

والترا!الطعام-ح

لترويحاد

والمناخالسطح-4

بوهيمياأ!جبا-أ

السوديتحبال!-

لوهيمياحوض-ح

المحاكم

المسلحةالقوات-

الدي!

التعليم

الفنولى

ومورافيابوهيميامر!عات

مورافياممحفضات

المماخ
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لاقتصادا-5

التجارة-دالحدميةالصناعات-أ

والاتصالاتالنقلهـوالتعدينالتصنيع-ب

الزراعةج

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

!نة؟الثلاتينلحربمهدتالتيالحادثةما-أ

الشيوعيير؟عهدفيعليهاانتركيزتمالتيالصناعاتما-2

التشيك؟حمهوريةلهتشتهرالذيالمشروبما3

التشيك؟بلادفىحصلتالتىالجديدةالموحةهىما4

آحركانومنتشي!صسلو!اكيالجمهوريةرئيصأولحسادمن-5

لها؟رئيس

عندماالجددتشيكوسلوفاكيازعماءبهاحاءالتىالتغييراتما-6

؟أم989مشةفىالسلط!تسلموا

الشيوعي؟الحكمانتهىوكيفمتى7

بلادفيالوطسيةالموسيقيةالمدرسةمؤلمسمييعتبرونالذينمن-8

التشيك؟

.أم689مشةتشيكوسلوفاكياالسمكريةالقواتاحتاحتلماذا-أ

أرصه؟بخصوبةتحميزالتشيكيةالأقاليمأي-01

سكانأغلبيكونسلافيشعبالتشيكيو!

إقليميفيالتشيكيينمعظماويسكنتشيكيا.جمهورية

الخامسالقرنخلالاستوطنوهماحيثومورافيابوهيميا

.الميلادي

منالبوهيميينأيضايسمونالذينالتشيكيونوكان

بهم،خاصةدولةأنشأتالتيالسلافيةالمجموعاتأولىبين

المقدسةالرومانيةالإمبراطوريةمنجزءأدولتهموصارت

عامالتشيكيينالنمسااستعمرت.الميلاديالعاشرالقرنفي

التشيكيوناحتلوقد.بثقافتهماحتفظواأنهمإلا،ام062

والادابالفنونفيلإنجازاتهمنظرامرموقةمكانة

عامالسياسياستقلالهمالتشيكيونواستعاد.والموسيقى

جمهوريةوالسلوفاكيونالتشيكيونوكون،أم819

سلوفاكياعنوانفصلوا.نفسهالعامفيتشيكوسلوفاكيا

.ام399عامينايرمنالأولفيتشيكياجمهوريةلتكوين

يمالمتحدةالممدكةفيمنطقةهلدريدرثشدلترن

بكنجهامشايرفىالاخروالجزءبيركشاير،فيمنهاجزء

الوسائلبإحدىارتباطهابسببشهرةأكثربإنجلترا.وهي

مناستقالاتهمتقديمفيالبرلمانأعضاءيتبعهاالتي

إلاالاستقالةأعضائهعلىالبرلمانقانونيحرمإذبممناصبهم

أجر.ذاتوظيفةعلىالملكيالبلاطمنالعضوحصلإذا

مقاطعةعلىمشرفينتعيينعلىقديماالعادةوجرت

وقتوجاءعنها.الطرققطاعلإبعادهندريدزتشيلترن

،أم075عاموفيأعباء.دونفيهالوظيفةهذهكانت

منالاستقالةمنشمكنكيالبرلمانأعضاءأحدلهاتقدم

يعادلما)أيالعامفيشلناعشرينمباكانإذ،منصبه

فيالوظيفةتدرجلانكافيا(،الانواحداإسترلينياجنيها

يأحصولوعند،التاجتحتالأجرذاتالوظائفسلك

فترةتنتهيهندريدزتشيلترنوظيفةعلىالبرلمانفيعضو

بريطانيافيكانوقديما،عليها.الحصولفيسبقهمن

سوىاليوممنهايتبقلم،النوعهذامنوظائفثمانى

نورتستيد.وإقليمهندريدزتشيلترنمشرفوظيفتي

وسياسيةاقتصادية(.-ام)469ثاس!وثشيلر،

أولتعيينهاوعندتركيا.وزراءلمجلسرئيسةاختيرتتركية

وعدتلتركياوزراءرئيسة

الاقتصاد،تصلحأنتشيلر

حقوقسجلمنتحسنوأن

ترفعوأنتركيا،فيالإنسان

.المرأةمكانةمن

فيتشيلرولدت

أكتوبر23فيإصعطبول

وتلقت.أم469ممنة

اسطبولجامعةفيتعليمها

تشيلرتانسوجامعاتوفي،يوجازيشي

بالولاياتوسلكونكنيكت

الاقتصاد.فيالدكتوراهدرجةنالتحيثالمتحدة

لختلفالأكاديميةاللجانمنكثيرفيتشيلرعملت

قبلالعشرينالقرنمنالثمانينياتخلالالتركيةالجامعات

حزبفيكعضوأم099سنةفيبالسياسةتشتغلأن

لإحدىنائبةالبرلمانيةالانتخاباتفيوفازت.القويمالطريق

رئيسرشحهاوقد.أم99أأكتوبر2.فياسطنبولدوائر

لتكونالقويمالطريقحزبزعيمديميريلسليمانالوزراء

بينالاثملافيةالحكومةفيالاقتصادعنمسؤولةدولةوزيرة

الاجتماعي.الديمقراطيوالحزبالقويمالطريقحزب

وفاةبعدالجمهوريةرئيسبمنصبديميريلفازعندما

خلفته،أم399أبريلفي،المفاجئأوزالتورجوتالرئيس

بنللوزراءرئيسةأصبحتثمالحزبرئاسةعلىتشيلر

حزبمعاتئلافهاانهاروعندما.أم99وه3991عامي

اللإسلاممطالرفاهمحزبحكومةشكلت،الأمالوطن

لنفسهاواحتفظتأم9!6عامأربكانالديننجمبزعامة

عامالتركيةالعسكريةالمؤسسةتدخلت.الخارجيةبوزارة

مسعودوعادالاقئلاففانهارأربكانوأبعدتأم799

للوزراء.رئيسايلماظ

التشيللو.كمانان!:التشيللو.
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أ!اروأحواضمهيمةوحبالأقاحلةصحاريأجضاأصيعية11استحاهدتشح!!5.ساردةو!ياهيةقوياحالاستمرارضعرصرالوعرالجنوبيتشيلىساحل

تشيلي

الغربيالساحليمكللىطولياممتدضعيقبلدتشيلي

عرضهاأضعافعشرةتشيليطوليبلغ.الجنوبيةلأمري!!ا

الرأسحتىلثممالابيروصتابتداءكم265.4مسافةوتمتد

جنوبيةأمري!جةجمهورياتثلاثوهنالك.للقارةالجنوبي

جمهورية:هيوتشيليممساحةمنأصغرمساحتها

أما.أروجوايوجمهوريةلاراجوايوجمهوريةال!!صادور،

تشيليالهنديةالكلمةمنمأخوذايكونأنفيحتملاسمها

أجاسمة.اعندهتنتهيالذيالمدىتعنياكتي

فيأتاحصامافصحراء!جير.حدإلىبالتنوتشيليتتميز

،المعمورةسطععلىجفافائالأماأحضرمنتعد،أحثحمالا

مطرا.حرالأمااكترأمنجموبهامنأجزاءأ!كهنابينما

لتشيلي،اششرقيةالحدودأصشاهقةاالأنديزاجبالوتشكل

المحيطعلى!ماحلهاامتدادعلىمنحفضةجبالوتبرز

تسمىخصبةألهارأحواضمنسلسلةوهناك.الهادئ

تشيلى.وسطفيالجبالسلا!ملب!تتقعالأومحطالوادي

توجدحيث،مثيرةتشيليجنوبىفيالطبيعيةوالمناطق

ومثالكثيفةوغاباتبالثلوجمعطاةبركانيةجبال

الصخريةالجزرمنالكثيرالشاطئعلىوتتناثر.ضخمة

يعيشحيث،الجنوبأقصىوفي.الرياحتجتاحهاالتي

ولا،حديديةسككخطوطتوجدلا،الناسمنالقليل

البلاد.شيالطرقمنالقليلإلايوجد

السلالاتمنمزيجإلىأضشيليينامعظمأصم!!ويعود

أوروبي.أصلمنآخرونهناكبيسما،والهنديةالأ!عبانية

ضئيلة.أقلية-الأصليونتشيليس!صان-أ!نوداويشكل

اللغةوهىالأممبانيةاللغةتشيليس!!انأغلبوش!طم

الكنيسةأتباعمنمعظمهمأنشماأصلبا،د،اشسمية

نية.اشوماال!صاتوليكية

منطقةفيتشيليسكانمنالعظمىالغالبجةتعيش

الكبرىالمدنجنباتهافيتضمالتيالأوسطاالوادي

الزراعية.الأراضيأفضلبجانبالرئيسيةوالمصانع

الحضرية.المناطقفيتشيليسكانأخماساربعةويعيش

تقريبا.البلادسكانثلثالعاصمةسانتياجومدينةتضم
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يتدفقونالريفسكانأخذالعشرينالقرنأواسطومنذ

أعمالتتوفرلاأنهإلا،أفضلحياةوراءلمععياالمدنعلى

مثلمشاكلوجودعليهترتبمما،المدنفيكافيةوظيفية

الشعبيةالأحياءفيالمساكنوازدحاموالبطالةالفقر

.الفقيرة

ويعتمد،النحاسإنتاجفيالعالمبلدانتشيلىتتصدر

،المعدنهذامنتصدرهماعلىكبيربشكلاقتصادها

كمياتالأوسطالواديمنطقةفىتنئمزارعهاكما

التيالفواكهمعظمتصدرأنهاإلا،المحاصيلمنوفيرة

غذائهامعظماسمتيرادإلىتشيليوتضطرتنتجها.

معظمفي،أنهوالواقع.والنفطالمصنعةوالبضائع

زيادةتصدرهعماتشيليتستوردهمايزيد،السنوات

ومنالماليالتضخممناقتصادهايعانيكما.كبيرة

003ولمدةتشيليكانتلقدالانتشار.الواسععةالبطالة

أممبانيامناستقلالهانالتأنوبعد.ألممبانيةمستعمرةعام

نأإلا.طويلةلفترةديمقراطيبحكماتمتعت،أم818عام

عاممؤقتاتوقفالديمقراطيةمنالطويلالتقليدهذا

البيضاءالنجمةترمزتشيلى.علم

اللوديرمزووالشر!،التقدمإلى

اللونويرمز،الأبطالدمإلىالأحمر

الأنديز،جبالتلوجإلىالأبيض

لؤدإلىالأزرقاللولىويشير

السماء.

المقوأ،يحملالنبالةشعار

بالحق:تقولاضياالأ!سبالية

.دالقوةأو

تحاوروبهدا،الجغوبيةلأمري!صاالعربيالساحلامتدادعلىتقعتشيلى

الحنوبى.الهادئوالمحيطوبيروولوليفيا،الأرجشين

بالح!ضمةبالإطاحةعسكريونقادةقامعندما،ام739

إلىعادتتشيليولكن،مطلقةحكومةونصبواالمدنية

.أم989عامالديمقراطيالمدنيالحكم

الحكمنظام

نظامتشيليفيالحكمنظام.الوطنيةالحكومة

يتم.الدولةرئاسةمنصببمهامالرئيسويقوم،جمهوري

ويعين.سنواتستلفترةالشعبقبلمنالرئيسانتخاب

علىيعملونوزيرا،02منمكوناوزراءمجلسالرئيس

عاتقعلىالملقاةالمسؤوأجاتتنفيذفىالرئيسمساعدة

يقوم.مجلسينمنالتشريعيةالهيئةتتكون.الحكومة

البالغالنوابمجلسأعضاءجميعبانتخابالناخبون

أصلمنعضوأ38ينتخبونكماعضوا،021عددهم

الحكومةتتخلىأنوقبل.الشيوخمجلسمنعضوا47

التسعةالشيوختعيينيتم،الحكممسؤولياتعنالسابقة

تعينهموثلاثة،المسلحةالقواتتعينهمأربعةالمتب!ن،

الباقيين.العضوينبتعيينيقوموالرئيسالعيا،المحكمة

لأغراضمنطقة13إلىتشيليتنقسم.المحليةالحكومة

بدورهاتنقسممقاطعة54إلىتنقسمكما.المحليالحكم

الموظفينالوطنيةالح!صمةتعين.محافظة433إلى

موجزةحقائق

جو.لتياسا:صمةالعا

الأسبالية.:الرسميةاللغة

تشيلى.جمهورية:الرسمىالاسم

حنول!سمال:المسافاتأبعد2.كم)626756ا!لساحة:

كم.5)338الساحلا!تداد.كم724عربوشرقكم562.4

مستوىفوقم0.886سالارو،ديلأوحوسارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىارتفاعأدنىال!حر.سطج

السكانية:الكثافة.نسمة.000436.14أم699تقدير:السكان

%61)الحضر(،المدلىسكان%48:السكانتوزيع.2نس!ةاكم91

م1002عامتقديرأسسمة،2313لم308أم299إح!حاء.ريميون

نسمة.ألأه000461

العنب،السكر،بنحرالفاصوليا،،القمح:الزراعة:الرئيسيةالملتجات

الموالح،،الشوفانالأبقار،لحوماضماح،ا،الشاميةالدرة،أصطاطصا

.الأعام،الشعيرج!،لدواا،لجوزاالأرز،،الخوخ

،لمرطباتا،والفولاذيدالحد،لكيميائيةالموادا،ئيةلعذاادلمواا:لصناعةا

صيدصناعة.الأقمشةاسقل،امعدات،المسوحات،الورقيةالمشجات

،النحاس:التعدين.الأنشوفة،السردين،الماكري!سمك:الأسماك

حامالمنحنيز،،الفصة،الدهب،النفط،الموليبديموم،الصوديومنترات

الليثيويم.،الحجريالفحم،الرصاصالحديد،

لتشيلي.الوطنيةالأغنية:الوطنيالنشيد

سبتمبهر.81الامشقلاليوم:الوطنيةالعطلة

ان!:.الصعرىالوحدةلمعرلةالبيزو.:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

لسما19أ"و.اء!\!ص!!لمل!ل!اأما!.!

برح!!لوللف!انرثهالبرإزيللم

بر-ا!ك!/ا

،سحور،:لم!--ء----كصا*--أ 91سأولك!كهو--حمهمىباراة2--0

--كا-كاسكغ-!-؟ج!"*ح!--+-

ألحضىا.---?-بم--لمىح!يو----3-ء
ور!لأ!!"لمجع،أ---

؟!يىانلحوأجزرا!أ)،لم\ألأرحدميىأى2لصابر!اإلم

ء01لمء.ا!يةطالهبمالمحي!ا

إ\)نشبلى!ثرنالديررز!رو؟!!لملىالحثه

:؟-س!سصسسءس--س!كس؟9%--كغ-أ---+--ء---حىك!

!!ثزبخح!ة؟ش!!بر
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..إ،.،؟ه.!6"كجي*.4ى2لألمس
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الحيهدايحد!،تشيليعاصمةسانتياجوأحياءمنحديثحي

الماطقمىحمسةص!أشحاصأربعةيعيشالمتسوشير.م!كتيرا

شتحيلى.الح!رية

أضفىمولاختيارانتخالاتأتنفجمويتم،الحكوميين

.سنواتأربملفترةالمحافظات

فيمحكمةأعلى-العلياالمح!ضمةتتألف.المحاكم

مهمة.الرئيسقبلمنتعيينهمشماقاضيا16من-البلاد

الأدنىالمحاكمتصدرهاالتيالقراراتمراجعةالمحكمةهذه

تفصلالدستوريةالمحكمةهيمستقلةهيئةوهناك.درجة

الإصلاحاتفيالنظروتعيد،الدستوريةالتشريعاتفي

محاكمأيضاتشيلىفيالمحاكمنظامشضمن.الدمشورية

.مقاطعاتومحاكم،جناياتومحاكم،استئخاف

تشيليفىالمسلحةالقواتعدديبلغا!لسلحة.القوات

يكلف.والجويةالبحريةأغواتاذأكفيبمافرد!6).00

لمدةالإلزامىبالتجسيدمشة18،91عمرفيالرجال

بالالتحاقالخيارفلهنالسنلفسمنالنساءأما،عامين

أيضا.عامينلمدةالعسكريةبالخدمة

السكان

تشيلىسكانعدديبا.السكانعدد

علىاسحكانتوزيعوالوابأن.نسمةأ000.43647

إلايعيحقلافمثلاكبير،بشكلمنتظمغيرالبلادمناطق

منطقةأوالشماليةالصحراءفينسبئاالس!صانمنالقليل

يس!ضهالاكثيفةوغاباتجزرمنفيهابماتشيلى،جموبى

س!صانأرباعثلاثةولعيش.أصسكانامنقلي!!عددسوى

مناخيسودحيثبمالأوسطأ!اديامنصقةفىتشيلي

خصوبة.الأكثراشتربةوتتوفرمعتدل

قبلبتشيليألانيسمىفيماالهنودعاش.الأسلاف

عشرالسادسالقرنفىالأممبانوصولمنطويلوقت

المستوطنينمنالكثيربينالتزاوجتماشمنوبمرور.الميلادي

التزاوجهذامنالمنحدرةالسلالةوسميتوالهنود،الأسبان

الوقتفيالهجينالجيلنسبةوتبلغ.الملولدينبالهجين

تشيلي.سكانعددمجموعمن75%يقاربماالراهن

منينحدرونأوروبيأصلمنهمتقريئا%02أنكما

يخالطهلم،هنديأصلمن%3وأسبانيا،أوبريطانيا

.وخاضا

عددهاالبالغالأروكانيةأعنديةاأ!ائفةاتش!ص!!

لقد.تشيليفيهنديةمجموعةأكبرنس!ة000.025

053قرابةوأبنائهمالأ!مبانيينبمحاربةأسلافهمقام

أراضعلىالأيامهذهال!روكانيينمعظمويعيشعاما.

منذ،تشيليلوسطالجنوبىالجزءفىلهمخصصت

هنودوهنالك،الميلاديعشرالتاسعالقرنآواخر

فيبمنالبلاد،شماليفيمعظمهميقطناخرون

وطائفةكيتشواطائفةمنصغيرةمجموعاتذلك

.يماراإ

أساساتشيليفيالاجتماعىالصبتياأضرحجبايعتمد

أفرادغالبيةأنإلا،العرقيةالأصولعلىلاالضوةىلمى

أصلمنتقريباهمالعددمحدودةالعلياالثريةالطبقة

فئةمنأفرادهافمعظمأ!سطىاأطبقةاأما.أوروبي

فقراءمنرئيسيبشكلالدنياالطبقةوتتكون.المولدين

التشيليين.الهنودمعظمومنالمولدين

لغة،الأسبانيةاللغةالتشيليينمعظميتكلم.اللغة

لغتهميتكلمونالأروكانيينمنكثيراأنإلا،الرسميةالبلاد

الأسبانية.اللغةإلىبالإضافةبمبهمالخاصة

الحياةأنماط

الشعبمن84%يقاربمايعيش.المدنحياة

سانتياجوفالعاصمة؟وصغيرةكبيرةمدنفىالتشيلى

يزيدماأي،نسمةملايينأربعةمنأكثرتضم،المدنأكبر

الثلاثالمدنسكانعددأما.كافةتشيليس!!انثلثعن

كنسبسيونوهيالعاصمةلحمانتياجوتليالتيالكبرى

فىنسمة000.035يتجاوزفلامار،دلوفيناوفالباريسو

منها.كل

والزجاجالفولاذمنالحديثةالسحابناطحاتتتعالى

والمدنلحسانتياجوالعاصمةفيالمزدحمةأخجاريةاالمناطقفي
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لدس!الخرلطةهده

الدولية.الحدودلمحيمرجغا

السباسيةالخريطة+تشيلي

إعاصمهاخروىطنيهووطرقدولية

ملحيةمسطحات!حدلديهلسككا
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من!ضيرألمد!اشييوجدثماالأخرى،اإهـئيسيةاالتشيلية

الأحمر،االقرميدمنبسقوفالأمعبانياازأءإاذاتالألنية

على!همةح!صميةمبانإلىبالإضافة،مرصوفةلاحاتو

بمتنزهاتهاتشيليتشتهحهـمدن.المشجرةالشوارعجوانب

أحجميرة.اأعامةاميادينهاووحدائقها

فاخرةومبانشقهتشيالأترياءاالمدنسكانلعيمث!

مروجوحداثه!ذاتمسورةفسيحةشيلاتفيأوشامحة

الأعمال،ارجالكبارالوسريمفئةوتشملىخضمراء.

يفضلودالذيرالأطيانراالأهـاضياوملاك،الصناعةوأرلاب

أسذيراالمدرس!صانص!صتمرويعملى.المدنفيالعيش

فيأرا!رد،الأعماتافيأصوسصىاالطبقةإلىينتمون

المدتية،أ!الأعمااأر،الح!صميةالوظائمصفيأو،الصماعة

أما.مريحةعائليةبيوتفيأرس!ضيةشقة!فيويعيشون

المحلاتعمالفتشم!!الدنتس!-تالتيالعاملةالطقةفئة

المهريذرمنآخرينتشيلي!تالمصالةاوعمال،أضجاريةا

المتدنية.

أسلسقوطايلةلناياتفيتحتميليأه!منكثيريسكن

محملةار!زوأخحاراويجلب.أسقديمةاالمناطقافي

نفسهالوقتوفي،القريبةالقرىفيلبيعهالالبضائع

أجيعهاالمحليةالزراعيةأطنتجاتبازوارقهميحملون

.لالمدن

الريفسكانأخذالعشريناغرناأربعينياتومنذ

وبخاصة-كبيرةبأعدادالمدنإلىنيفدرتشيليشيأغقراءا

تتوفرلاولكن،العملعنلحثا-!مانتياجومدينةإشى

معظمفإنذلكعلىوعلاوةأطحميع.ح!افيةظائم!ر

يعملفبعضهماالمهرةالعمالمنأجسواالجددأعمادم!!ا

نأإلا.مراسلينأوكخدمأوالمصال!فيمتدنيةبأجور

مساكنتأم!تفيحادةأزمةهنالك.عاطلةتبقىالأغلبيةا

فيالحالهوكما،التشيليةألمدنافيدالمحدرا!دخلىايأ!دو

أعدادوتعيشالفقراء.اشيفاحس!صانظيفجةأعمالتوشير

وفيواحدةغرفةمنأكواخشيالجدداع!ادم!تامنصبيرة

وتسمى.المدناطرافعلىتنتشرمزدحمةشقيرةأحياء

،الغرابعشأوالفطرأيبمكالامباسأغقيرةاالأحياءاتلك

بسرعةتقامالبيوتهذهومعظما.أغص!إانباتتشبهالأنها

والصرفوالكهرباءالنقيةأ!ياهاأإتفتاقرهيوهائلة

أصحي.ا

!ائعهم،التحارلح!م.،تشليريف!ينهرعلىجملسوقموقع

المدر.فيلحيعها،الوقتنفمم!

فىالمحليةالمحتحاتمحهماويشترودالترية،اغرىاأصس!!الىاصيعهالقوار!
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الفقراءأكواخإلىبالإصافةاليمير()إلىالمنحدرالصحريالجوليالسا!!تمبر،القويةالأحشابمرمبيةليوتاتشماىتشيلىفىالملساكن

غيرمحاولةفيالمدنإلىريفيةمناطقمنارتحلواقلي!صا!االفقيرةالأحياءس!صادمنكثيراوالوابأناليسار(.)إلىالمدرمشارفع!المنتمنرة

أس!عل.جاةوراءوسعيا،الع!لعنللبحثناححة

مجملإلىالريفسكاننسبةتبلغ.الريفحياة

الزراعة.فيمعظمهمويعمل%،أ6حواليتشيليسكان

كافةتتكونكانتالعثرينالقرنستينياتوقبل

فاندوستدعىكبيرةإقطاعياتمنالزراعيةالأرض

الذينالمزارععمالأما.ثريةعائلاتبضعتمتلكها

يسمونفكانواالإقطاعياتتلكفييعيشون

علىيحصلونكانواعملهمومقابل،أنكويليينوس

الغذاءلتأمينيزرعونهاصغيرةأرضوقطعةمسكن

أصمغركانتالأراضيتلكمنالكثيرأنغير.لعائلاتهم

القرنممتينياتوفيلمالكيها.الكافيالغذاءتؤمنأنمن

منالكثيربرناملتقسيمفىالح!ضمةشرعتالعشرين

الفقراء.الفلاحينعلىالأرضوتوزيعالإقطاعياتتلك

الريفسكانمنكبيرعدديملكالحاضر،الوقتوفي

وأعمالامازالواكثيرينأنإلا،صغيرةمزارعالتشيليين

.كبيرةلمزارعمستأجرين

غرفةمنمكونةبيوتفيالرلفسكانمعظميعيش

العديديعيمق،الجفافيسودحيثالشمالوفي.غرفتينأو

فيأماالقرميد.أوأغشبامسقوفةالطينمنبيوتفي

البيوتفتنتشربكثرةالأشجارتتوفرحيثالجنوبأقصى

تفتقرالبيوتمنوالكثيربالقار،المطليةبسقوفهاالخشبية

الأثرياءالأراضىملاكأما.النقيةوالمياهالكهرباءإلى

بالمروجومحاطةالخشبأوالاجرمنمبنيةكبيرةفبيوتهم

والحدائق.

ومستأجريهاالمزارعوعمالالفلاحينصغارمعظم

ونتيجة،لعائلاتهمالعيشلقمةتأمينأجلمنيكافحون

منهمكثيرقامالريفلممكانيواجههاالتىللمصاعب

أفضل.حياةوراء!ععياالمدنإلىبالرحيل

ملبسعنكثيراالتشيليينملبسيختلفلا.المللابس

يسمونالذينالتشيليونالبقررعاةيرتدي.الغربيةالبلدان

الخاصةوالمناسباتالبراعةإظهارمبارياتفيهواسو

العباءاتتشبةوأرديةكبيرةمسطحةقبعاتالأخرى

الطويلةوالأحذيةبالشراريبجلدياوطماقا،ملونةوأحزمة

منالهندياتالنساءملابمي!تشملبالمهاميز.المزودةالرقبة

لتشيليالجنوبيةالأواسطتسكنالتيالأروكانيينقبيلة

الفضية.والمصوغاتالشال

ماعلىأضشيليينامعظميحصل.والمشربالماكل

إلىيفتقرونالفقراءأغلبأنإلا،الطعاممنيكفيهم

الخبز،علىغذاؤهميعتمدحيثالجيد.المناسبالغذاء

أيضا-هناكالناسمعظموشناولوالبطاطا،،والبقوليات

علىعلاوةالأقلعلىاللحوممنقليلا-وبانتظام

اللحومتجتمعماغالبا.الصدفيةوالحيواناتالأسماك

نأننسىولا.المكثفوالحساءاليخنةفيوالخضراوات
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وهىآفىديكمازويلامثلالشعبيةأكلاتهمللتشيليين

والأرزالدجاجلحممنيتكونشهيحساء

منتشوكلوديباستيلالشعبيةوالأكلة.والخضراوات

هذأ.والبصلاشبيبوالمفرومواللحمالمبشورةأ!ذرةا

حساءتشم!،أخرىمفضلةشعبيةأكلاتبجانب

و!طوامباناداسمارينابايلايسمىفيماالسمك

أجيضروالأنواعها،الأسسماكزاباللحوممحشوةمعجخات

والفواكه.والخضراوات

بما،والشايالقهوةفهيأسديهماالشائعةالمشروباتأما

الحمورالأثرياءويتناولأغويتا.تسمىشايعشبةذلكفي

.الطعاموجباتمعالتشيلية

يؤمأنالمدنفيالترويحوسائ!!من.الترويحوسائل

اشئيسيةوالمدنالعاصمةسانتياجووفي.السينمادورالناس

تجذبالترولإلتيوسائلمنالعديدهنالك،الأخرى

المومميقيةالحفلاتمث!بإليهاالناسمنكبجرةأعدادا

س!صانويستمتعبرا.ا،ر1ودورأجهالباوصالات،والمسارح

الأصدقاءاب!تاشياراتوتبادل،أحائليةابالجلساتالريفص

أ!دينيةاالمناسباتبإحياءهناكالناسريقوم.حسماوالجيران

مهيبة.ومهرجاناتبمواكبالمتنوع!

ب!!شعميتهاسهالترويحمرضرلاتعدالأنديزجبالفىالتزلجرياضة

مشجعمتلالترأح!متحعاتتجذ!كما،تشيلي!عكادمنا!وسري!

إحاراتهم.لقضاءاسبلاداحارحمنالقادمينأعلاهالصورةليلورتيلو

بمناظرالهادئالمحيطامتدادعلىتشيليشواطئتزدان

بلدانمنالمصطافينمنالعديدويتوافد،جميلةطبيعية

أسباببكلالمزودماردلفيناأحساحلياالمنتجعإلىعديدة

منالممتدةالصيفأشوخلالإجازاتهملقضاءانترف

منطقةتوفركما.عامكلمنمارسشهرأإديسمبرشهر

سبلتشيليمنالجنوبىالأوسطالجزءفىأجحيراتا

علىمشياالتنزهورياضةالزوارورحصبومتعةأصيد،ا

بورتيلومنتجعإلىالأجانبوالزوارالأثرياءايتجهو.الأقداما

الأنديز.جبالفيخرىالأالتزأحومنتجعات

تؤم.شعبيةالرياضةأنواعأكثرأغدماكرةأ!بةتعد

مبارياتلمشاهدةالملاعبالقدمكرةأنصارمنالجماهير

يستمتعكمايناصرونها،التيالفرقوتشحيعالمحترفةالفرت

.المضربوكرة،السلةوكرة،الفروسيةبرياضةالتشيليون

الديانةال!سبانالمستعمروناصطحب.الدين

فيويعتنق.تشيليإلىمعهماشومانيةأسدسنيسةأ!صاثولي!جةا

المذهبتشيليسكانمن08%يقاربماالحاضرأ!قتأ

فيكثيرةمدارسالكاثوأجكيةاحضيسةاوتدير.أحصاثوأج!شا

واجتماعيةسياسيةبإصلاحاتأحضهاشاقادةوقام.تشيلي

.فعالبش!صل

والكتابة.القراءةتمتحيلىفيالأطمالاتحعلم.تشليفيابتدائيةمدرسة

التعليمأنكما،الالتدائيةالمرحلةاشلاميذالمجايآ11لةالدووتولر

الابتدائية.المرحلة!ىصواتتحاىلمدةإلرامي
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.مستمرةبصورةالبروتستانتيالمذهبأتباعيتزايد

واللوثر!ن،المعمدانيينالبروتستانيةالجماعاتوتشمل

البنتكوممتالكناشوأتباع)المنهجيين(والميثوديست

المسل!ينمنقليلعددتشيليوفيالعنصرة(.عيد)كناش

أهـ.141إحصاءحمسبنسمةالفييتجاوزلا

التشيليينمجملمن%09منأكثريستطيع.التعليم

وتوفر،والكتابةالقراءةعاما51أعمارهمتتجاوزالذين

بأنعلماالابتدائيةللمرحلةالمجانىالتعليمتشيليدولة

الابتدائية.المدارسفيمشواتثمانىلمدةإلزاميالتعليم

ومدارسحكوميةثانويةمدارستشيليفييوجد

،الطلابمنرسوماالخاصةالمدارستتقاضى.خاصةثانوية

فيبينما.الكاثوليكيةالكنيسةتديرهاالمدارسهذهومعظم

يلتحقولامجانيا.التعليميكونالحكوميةالثانويةالمدارس

حيث،الثانويةبالمدارسالابتدائيةالمرحلةينهونممنكثير

العيعقلقمةتأمينأجلمنعملعنالبحثإلىيضطرون

أسرهم.لأفراد

منتشيلىفيالثانويةالمدارسطلبةمعظموينحدر

العليا.الطبقةعائلاتمنأوالعلياالمتوسطةالطقةعائلات

البلادأنحاءشتىفيجامعة23تشيليفييوجد

000/125يقاربمافيهاالطلابعددمجملويبلغ

حيثقويا،سياممياثقلاالجامعاتطلابويشكل.طالب

وذلك،تشيليفيالديمقراطيةالحكومةإعادةعلىعملوا

.أخرىونشاطاتبمظاهراتالقيامخلالمن

فيالفنونفيتشيليإنجازاتأعظمالفنو!.كانت

الكاتبألفهاالتيأروكانالاملحمةوتعد،الأدبمجال

عشرالسادسالقرنأواخرفيزونيغاإرسلاديألونسو

أمريكاأدبفيالشعريةالملاحمأكبرإحدىالميلادي

ضدالأروكانيينالهنودحربقصةترويإذ،اللاتينية

الشاعرةأصبحتأم459عاموفي.الأسبانالمحتلين

علىتحصلاللاتينيةأمريكامنكاتبةأولميسترالجابرييلا

نحوعطمةعاطفةعنمؤلفاتهاوتعبر.للادابنوبلجائزة

شاعروهناكجابرييلا،ميسترالانظر:والفقراء.المحتاجين

جائزةعلىحازالذينيرودابابلوهوآخرشهيرتشيلي

نيروداقصائدمنكثيروتجسدأم،719عامللادابنوبل

اللاتينية.أمري!!اسكانمنالكثيرينوإحباطاتأحلام

بابلو.،انيرودنظر:ا

السطح

الشمالمنتمتد2كم!626756تشيليمساحةتبلغ

كم.004أقصاهوبعرضكم26.4هبطولالجنوبإلى

جبالسلسلةالهادئالمحيطامتدادعلىتشيليفيوتوجد

حدودالشامخةالأنديزجبالوتشكل.الارتفاعمنخفضة

أكثرإحدىأتاكاماصحراءوفيهتشيلىفىالشماليةالصحراءإقليم

نباتيةحياةسوىبهايوجدلاجث،العالمفيحفافاالصحارى

الثمينة.المعادنمنضحممخزونعلىوتحتوي،ضئيلة

حزامطولعلىتشيليوتقع.والأرجنتينبوليفيامعالبلاد

ولأمواجللزلازلمعرضةفهيولذلك،الزلازلمنرئيسي

متكرر.بشكلالعاتيةالبحر

هذهتمتد،اليابسةمنأقاليمثلاثةإلىتشيلىتقسم

التالي:النحوعلىالجنوبإلىالشمالمنالمناطق

الواديإقليم2-.الشماليةالصحراءإقليم-ا

الأرخبيل.إقليم3-.الأوسط

أماكنفىالصغيرةالجزرمنعدداتشيليتمتلككما

النائية.الأقاليمعليهايطلقالهادئالمحيطفيبعيدة

الشماليةالصحرأءتمتد.الشماليةالصحراءإقليم

نهروحتىبيروحدودجنوبيمنابتداءكما)006مسافة

صحراءأنوالواقعفالباريسو.مدينةشماليأكونكاغوا

تمثل،العظيمبالشمالالتشيليونيدعوهاوالتيأتاكاما

إحدىأتاكاماصحراءتعد.المنطقةمنالشماليالنصف

تدريجياالمجالوتف!ح،العالمفيجفافاالأماكنأكثر

فيماالجنوبإلىطفيفبشكلجفافاأقلمنطقةلوجود

الصغير.بالشماليدعى

قليلة،واحاتفيتزرعالتيالمحاصيلبعضعداوفيما

نأغيراتاكاما،صحراءفيتقريبانباتيةحياةأيةتوجدفلا

فىالقيمةالمعدنيةالموادمعظمتختزنالصحراءهذه

الصوديومنتراتمنهائلمخزونإلىبالإضافة،تشيلي

.والمتفجرات،صئالأسمدةفيتستخدمالتي

باستثناءالأنهارمنخاليةأتاكاماصحراءأنوالواقع

المحيطفيويصبالأنديز،جبالمنينبعالذيلوانهر
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موالأنهار.امنأحديداأ!مغيراالشمالويخترق.الهادي

وتنتشر.اسشةمنمعينةفتراتفيتح!بعضهافإنهذا

المدنبعضالشماليةالصحراءفيأسماحلاطولعلى

توجدكما،السمكصيدمهمةبهاتزدهرحيثوالبلدات

التعدين،مناطه!منبالقربالأخرىالداخليةالمدن

فاغستاأنتومدينةمث!أءصرىاالساحليةالموانئإلىبالإضافة

شيالس!ضيةالستوطناتبعصرتزويديتموأريكا.ومدينة

غير.تشيليفيأحرىأنحاءمنوالمؤنلالمياهالمنطقةتلك

المجمعاتلعف!تزود!اماأتاصحراءفيواحاتبضعأن

فيالفلاحينبعضيقومكمااحتياجاتها،ببعضرالزراعية

المحاصي!!بعضوزراعةالمواشيبتربيةالصغيرالشمالمنطقة

ال!نهار.بمياهتروىمناطة!في

نحوإلىالإقليماهذايمتد.الأوسطالواديإقليم

مونت.بويرتوحتىن!!اجواأكونهرمنتبدأأك!ا0007

تشيلي،أ!دوأ،أضالفراأتحلصا،سصأالأرالواديإقليمويعد

راعية،ا!والمحاصيدأصناعيةاألمنشآتالهتتركزحيث

سشيلي.س!طنمعظهمابهويتجمع

الأنهاهـاعلىالأكديزاا!جباصتأتيالتيالمياهوتتوزع

هيالأنهاروهذه،الأوسصااالواديإقليمتخترقالتي

بيو.وليو،وموأجهمايبو،وومابوتشو،أكونكاجوا

ايلأراضياأكثرمنهيالأنهارأحواضمناطقإن

أممروم،اوالفواكهبسات!تتغطي.تشيليفيخصوبة

الأوسطالواديإقليمامنكبيراجزءا،والمزارع،المراعيو

،الحجريالفحممنكبيرةمقاديرالمنصقةاتختزن!صما

والمنجنيز.،أسحاسوا

وتعلوبيو.بيوجنوبيخلابحمالذاتمنصقةأوهناك

ناشمطا-بعضهايزاللاالتي-الثلجية11ذاتابراك!ت

بحيراتهناكوكذلكالأنديز،الحبالمميةأرواا!نحدرات

جبال!نتجريمثالجبفعلت!صنتعميقةديةرأرمتلأأسهة

تسمىالتي،المنطقةهذهتعتبرو.حضيفةلغاباتم!صمود

الصيفية.الإجازاتأعضاءمحببانرامرأجحيرد،ابأرض

أكم006الأرخبي!!إقليميمتد.الأرخبيلإقليم

الجنوبىالرأسأقصىإلىمونتلويرتومنابتداءتقريبا

المنطقةهذهوتعتبر.هورنكيباهسممىالجنوبيةالأمري!!ا

منحدرأتوذات،الرياحتجتاحهاقاسيةبريةطبيعةذات

المثالجوتتخللها،ال!ضيفةالعالاتق!صسوهاحادةصخرية

آلافالإقليملهذاالغربىالوفشيوصنتشر.أجحيراتاو

يفصلالجنوبأقصىوفى.عاصفباردممبحرأصةمحاالجزر

تعرفالتيالجزرمجموعةعنأخحتيليأ-هـااماجلا!مصيوت

والأرجنت!ت.تشيليب!تألمقسمةزافويجودتتييرالاسما

دشيليفىهورنجزيرةع!ىأ!اقعاهورنكيصويعتبر

فويجو.دلتييراجزرجنوبيعينقطةأقصى

ومنطقة.الأرخبيلإقليمفيالسكانمنقلي!!يعيش

المستوطنةهيماجلانمضيقعلىأ!اقعةاأريماسىبونتا

أحواضفيالح!عبةالترلةتجعلر.يزالأولاا!حمام!اضلوحاوالأمطهارامياهتحديهاالتيالأكارامرالعديديحترقهتشيليفىالأوسطالواديإقليم

البلاد.س!صادمعصمألهاويعيعخ!عد!دةصاعاتا!عطقةتصمحصوسة،كماالماصها!أكترتمتميبليالأوسصااالواديإقليماصهرا
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سككخطوطتوجدلا.الوحيدةالرئيسيةالسكنية

تربطقليلةطرقاهنالكأنكما،المنطقةتلكفيحديدية

منالأكبرالجزءيصلحولا،والصمغيرةالكبيرةالمدنبين

اعدادايطلقونالمزارعينأنإلا،للزراعةالأراضيتلك

الجنوبىبالوفالمراعيفيلترعىماشيتهمامنكبيرة

يشتهركمافويجو.دلتييراجزروفيتشيليفىلليابسة

فى،النفطمعظمويستخرجالنفطبحقولالاقصىالجنوب

فويجو.دلتييراوجزرماجلانمضيقمنتشيلى

الصغيرةالجزرمنالعديدتشيليتمتلك.النائيةالأقاليم

خوانوجزيرةإيحسترجزيرةمنهاالهادئألمحيطفيالنائية

كم)0073تبعدالتيإيسترجزيرةوتشتهرفيرنانديز.

الضخمة.الطبهيعيةالحجريةبالمنحوتاتاليابسةغربي

كم065نحوبعدعلىفتقعفرنانديزخوانجزرأما

ايلاند.إيستران!:.تشيليغربى

المناخ

تخالفوبذلكالاستواء،خطجنوبيتشيليتقع

يمتد.الشماليالكرةنصففيمتيلاتهابهاالسنةفصول

ويبقى.مارسأواخرصديسمبرأواخرمنالصيففصل

سبتمبر.آواخرحتىيونيوأواخرمنالشتاء

إقليممنأجزاءفيسنواتلعدةالأمطارتسقطلا

حارةليحستالمنطقةأنإلا،تشيليفيالش!اليةالصحراء

بيروتيارعبرتهبالتيالرياحوتسبب.خاصبشكل

بشكلضبابحدوثإلىبالإضافةغائما،بارداجواالبارد

فىالحرارةدرجةمعدلويبا.الساحليةالمنطقةعلىمت!صر

تبلغالذيالوقتفيينايرفيم052أنتوفاغاستامدينة

يوليو.فيفقطم451

فيجاف،معتدلبمناخالأوسطالواديإقليمويتمتع

لسقوطالإجماليويبلإلمعدلالشتاء،فيممطر،الصيف

درجةمعدلأماسنويا.تقريباسم35سانتياجوفيالأمطار

فىم95وينايرفيتقريبام02فهوالمدينةهذهفيالحرارة

يوليو.

الباردةأمطارهالأرخبيلإقليميميزماأكثرأنوالواقع

بويرتومدينةوفي.المتكررةوعواصفهالشديدةورياحه

يخايرشهرفي"مأ5الحرارةدرجةمعدليبلغ،مونت

المدينةهذهفيللأمطاراسشويالمعدلأمايوليو.فىم58و

إقليمأجزاءبعضفيأمطارتسقطولكنسعم182فهو

!شويا.لممم805معدلهبماالأرخبيل

الاقئصاد

المواردوالتصكمنيعالصناعيةالخدماتتكون

الوطنيالنابخفيالدوأسةعليهاتعتمدالتيالأساسية

يتمالتيوالخدماتالبضائعقيمةأي،الإجمالي

وخاصة-المعادنوتعقبرسنويا.البلادفيإنتاجها

الدعامةتمثلأنهاكما،قيمةالأكثرالموارد-النحاس

الاقتصاد.عليهايرتكزالتي

والبضائعأضفطواالغذاءموادمنالكثيرتشيليتستورد

لشراءالصعبةالعملاتتوفيرمنتتحكنولكي.المصنعة

صادراتهاعلىكبيربشكلتعتمدفإنها،المستوردةالمواد

خطيرخللمنتشيلىتعاني.الأخرىوالمعادنالنحاسمن

أقلالصادراتمندخلهاإنحيث،المدفوعاتميزانفي

تشيلياقتصاديعانيكما.للوارداتثمناتدفعهممابكثير

.كبيرةبنسبةوالبطالةالتضخممن

سيطرتهابفرضتشيليح!ضمةبدأتأم719عاموفي

والأجورالأسعارتنظيمبدأتكما؟الصناعاتمنكثيرعلى

بينمعارضةالأعمالهذهأثارتوقد.أضجاريةاوالشؤون

أطاحأنوبعد.العسكريينوالقادةالأعمالرجال

الحكومةدوربتقليلقامواأم739عامبالحكومةالعسكريون

كانتأم019عامحلولومع.الاقتصاديةالشؤونفي

القطاعإلىالصناعيةالمرافقمعظمباعتقدالحكومة

بعضصها.فيبأسهماتحتفظتزاللاأنهاإلا،الخاص

الوطنيالنابخمن61%تبلئسبتها.الخدماتصناعة

العاملةالقوىمجملمن%56تستخدمكما،الإجمالي

أعمالفيالخدماتعمالمنكثيرويشتغل.تشيليفي

التجاريةالمحلاتذلكفيبما،التجاريةدالأعمالصلةذات

وفي،الحكوميةالإدارةفيبعضهميعملكما،والمطاعم

الخدماتوهيئات،الصهسحيةالمرافقوفيالمصارف

النقلمرافقفيالخدماتإلىبالإضافةالاجتماعجة

.والمحاماةالتدريعرمثلمهنوفيوالاتصالات

الناجمن%أ8نحوالتصنيعتبابسبة.التصنيع

العاملةالقوىمن%أ7نحوويستخدم،الإجمالىالوطني

الوطنية.

مث!!استهلاكيةبضائعالتشيليةالمصانعمعظمتنتج

والمنسوجات،المصنعةوالأغذيةوالملابسالمشروبات

مصنعةبضائعوهناك.الأخشابمنتجاتإلىبالإضافة

والمنتجات،الكيميائيةوالموأدالأسمنتتشملأخرى

فيالصناعيةالمدنوأكبر،النقلومعداتوالفولاذ،الورقية

وفالباريسو.وسانتياجو،كونسبسيونتشيلي

التشيليين،العمالمن%71الزراعةفييعمل.الزراعة

الإجماليالوطنىالنابخمن8%إلاتشكللالكنها

الواديفيتقريباالزراعيةالأراضيجميعوتقع.التشيلي

القيمة.حيثمنالمحاصيلأهموتعتبرالحنطة.الأوسعط

والشعير،،الشاميةالذرةمثلأخرىمحاصيلوهناك

،البقولياتالفلاحونيزرعكما.والشوفانوالأرز،

أشجاربجانب،أخرىوخضراواتالسكروبنجروالبطاطا
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ي!الأبقارمنقطيعرعييقومهواسوألقاهـيسمىهـاعيصورد(أجميرا)إلى.أضحت!يلإثاساس!ضيراحداءاهرا!!والأسماكوصدالماشيةتربية

لبئالأسماكصيادويقوماليسار()إلى.الأعماماا-!يكةمحصصةتشيلىحموبي!يالموالتمىتربيةمراحصسعدداأد!!ما.بتشيلىالأوسصااالإقليم

العالم.فيا،سماك1تص!يعمراكرأحصرأحدتتسيلىواررى.القوار!مرصيده!ا

النبيذ،لصناعةالخصصوالعنبللأك!ىالخصصالعنب

الأبقار،اوتشكلوالجوز.،والخوخوالموالبما،والتفاح

الإنتاجثلث،الأخرىوالدوابوالأغنام،والدواجن

تشيلي.فيالزراعي

فيممتوحلحاسمححمضأفياصحاسايسقىضخم.نحاسمصهر

أكرستمت!يلىوتعد.تشيلىشحاليتمتحوكي!طماتامركرليالعالم

.اسحاساإنتاخ!ىا3العابلدار

هذاويعودجمئمسكانها،يكفيغذاءتنئتشيليلا

نأكما،للزراعةصالحةأراضيهامنفقط%6أنإلىجزئيا

الإنتاجمنالحدعلىتعملالمستخدمةالزراعيةالأساليب

عي.شراا

معظمكانت،الشرينالقرنستينياتمنتصفحتى

ثريةأسربضعتملكهاتشيليفيأطزراعةالصالحةالأراضيا

الإقطاعياتمنالكشيرعلىتستوليالدوأ،أخدتث!ا

الحاضرالوقتوفي.صغيرةمزارعإلىوتقسمهاالكبيرة

إحداهامساحةتتجاوزلاتشيليمزارعمن%06فإن

يجبكاأصغرمساحةوتلك،هكتاراتخمسة

ويضطر.الإنتاجلزيادةالحديثةالتقنيةبمعاييرلاستثمارها

الكبيرةالمزارعفيللعملالصغيرةالمزارعمالكيمنكثير

أسرهم.احتياجاتتأمينفييساعدهمأجرعلىليحصلوا

الاحتياطيلخمسيقدرماتشيليتمتلك.التعدين

فيالعالمبلدانأكبروهيأضحاس،امنالمعروفالعالمي

فىالوا!تشوكيكاماتامنجميعتبر.اطعدنهذاإنتاج

أما.العالمفىمفتوحنحاسأحصبرمنجمأتاكاماصحراء

لإمنجمفهوالأرضتحتيقبعنحاسمنجمأكبر

تينينتي.

الولاياتبعدالعالمفيبلدكأكبرتشيليوتصنف!

القطرهيتشيلىأنكما.الموليبدينومإنتاجفيالمتحدة

الصوديومنتراتأرضهتحتزنالذيالعالمفيالوحيد
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والذهب،النفطأيضاالمعدنيةتشيلمبثروةوتشمل.الطيعية

لفحموا،يدلحداماتوخا،لمعرلرصاوالمنجنيز،وا،لفضةوا

.والليثيومالحجري

الصناعاتأكبرأحدتشيليتمتللث.الأسماكتصنيع

مجملمن%امنأقلأنوبالرغم.العالمفيالسمكية

فإن،الأسماكصيدمهنةفيتعم!!تشيليفىالعاملةالقوة

الأسماكمنتقريبامتريطنمليو)ق5.6يصطادونهؤلاء

بعيداالأسماكصيدعمليةم!يمويتممحنويا.والمحاريات

وجاكالأنشوفةسمكبصيدساأساسويقومون،الساحلعن

إلىوتحويلهالسمكمعالجةوتتم،والسردين،ماكريل

ويحول،للتربةالجيدةالخصباتمنفيصبح،سمكجريش

المتصدير.يعدسمكزيتإلىبعضه

من%06توفيرفيتشيليتعتسد.الطاقةمصادر

وتمدها.المائيةالمصادرعلىالكهربائيةالطاقةمناحتياجاتها

تلكمن%04بنسبةبالننثطتعملالتيالمحطات

احتياجاتهامن%09زشيلىوتستورد.الاحتياجات

النفطية.

،النحاسوخاصة،ا،مادنتشكل.التجارة

تشيليصادراتأخماسثلاثةالخاموالحديدوالموليبدينوم

بهايعتدالتيالأخرىإراتاالصابينومن.الإجمالية

والفواكه،،الأسماكوجريم!،الكيميائيةالمنتجات

فتشملالرئيسيةالوارداتأماوالخشبيأ،.المعدنيةوالمنتجات

بروشم.الإلكترونية،المعدات،والعرباتوالحنطةالنفط

وخاصةاللاتينيةأمريكاجمعالتشيلإءالتجاريةالمعاملات

رئيسىمبشكلتجارياوتت!،مل.والبرازيلالأرجنتين

وألمانيا.وأسبانياالمتحدةالولايات

أتاكاماصحراءعملتوالاتصالاات.المواصلات

حركةعرقلةعلىالجنوبفيالكثيرةوالجزرالأنديزوجبال

معظمفإنذلكعلىوعلاوةتشيليى،،فيوالمواصلاتالنقل

تصلحلابحيثيجب،مماأكثروسريعةقصيرةالبلادأنهار

كانتالعشرينالقرنأوائلوحتى.داخليةنقلطرق

توفرالتيهيلاخرساحليميناءمنتنتقلالتيالسفن

فيالنائيةالمناطقبينتربطالتيالرئيسيةالمواصلاتطرق

السككخطوطفتعملاهـأضرالوقتفىأما.تشيلي

المدنربطعلىالجويةوالخطوط،البريةوالطرق،الحديدية

فيأما.تشيليووسطثصمالفيوالصغيرةالكبيرة

فيالرئيسيةالوسائلهيال!فنتزالفلاالجنوب

النقل.حركة

والحافلاتالسياراتعلىالتشبليينمعظميعتمد

تمتلك.والصغيرةمنهاجرةالكبالمدنبينتنقلاتهمفي

البريةالطرقمنكم08لأ...حواليالانتشيلى

الميناءفالباريسوتعتبر.الحديديةالسككمنكم05/6و.

تشملرئيسيةأخرىموانئوهنالك.تشيليفىالرئيسي

ويعد.أريناسوبونتا،وبويرتومونتوأريكا،أنتوفاغاستا،

أكثرسانتياجومنالقريببينيتزميرينوأرتورومطار

اكتملتوقد،النقلبحركةازدحاماتشيليمطارات

.أم499عامفيهوالتحديثالتوسعةأعمال

إذاعيإرسالمحطة015نحوتشيلىفييوجد

هذهمعظمتدير.تلفازيةمحطاتخمسإلىبالإضافة

الأسرمن%09منأكثروتمتلك.أهليةجهاتالمحطات

يمتلكونمنهمكثيراأنكماأكثر،أوراديوجهازالتشيلية

يومية.صحيفة45تشيلىفيويصدرتلفاز،جهاز

تاريخيةنبذة

الانيعرففيمايعيشونالهنودكان.ا!لبكرةالأيام

فيأبيضرجلأولوصولمنطويلزمنقبلبتشيلي

الأتاكاماقبائلسكنتلقد.الميلاديعشرالخام!م!القرن

طولعلىصغيرةأخرىومجموعاتدياغويتاوقبائل

أتاكاما،لصحراءالجنوبيالطرفوعلىالشماليالساحل

باللاماوتعنىالطرائدتصطادالمجموعاتهذهوكانت

القرنأواخروفى.متنوعةمحاصيلوتزرعوالألباكا،

منالإنكاهنوديدعلىهزمتالميلاديعشرالخامصر

البيرو.

الهنديةالجماعاتأكبروهمالأروكانيونعالق

محاربوهموقام.انذاكالأوسطالواديفي،التشيلية

تشيليفيمهمةتواريخ

شمالىفىالهنديةألمجموعاتهزيمةتمت.أم5القرنأواخر

بيرو.فيالهنديةالإلكامجموعةأيديعلىتشيلي

يقعأوروبيأولالبرتغاليالبحارماجلانفيرديناندأصبعأم052

تشيلى.علىبصره

سانتياجو.مدينةلمانشاءفالديفياديبيدروالأسبانيقامأم145

أسبانيا.مناستقلالهاعلىتشيلىحصلتأم881

جعلقويةمركزيةلحكومةجديدتشيلىدستوروضيعأم833

للدولة.الرسميالمذهبالكاتوليكىالمذهب

منالرئيسانتخابعلىينصلتشيلىجديددستوروضعأم259

الدولة.عنالدينوفصل،الشعبقبل

الاقتصاد.لتنميةهيئةالتشيليةالحكوماتأنشأتأم939

وقدلتشيليرئيساجومشيزألينديسلفادورالتخا!تمام079

فيدولةليرأسديمقراطياينشخبماركسيرئيسأولأصبح

الضدي.الكرةنصف

.ألينديبحكومةبالإطاحةعسكريونقادةقامم7391

لحكومةالتدريجيةالعودةضمنجديددمشورصدرأم589

الشرين.القرنمنالتسعينياتفىديمقراطية

إلىللبلادتشريعيومجلسرئيسلاختيارالانتحاباتأدتم9891

ديمقراطية.مدنيةحكوميةعودة
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نحوالتقدمحاولواعندماالإنكاجماعاتبهزيمةالأشمداء

يصطادونالأروكانيونكان.المنطقةتلكفيالجنوب

والبقولياتالشاميةالذرةمثلمحاصيلويزرعون،الأسماك

توجدتشيليمنالرطبالجنوبيالجزءوفيوالبطاطا.

ماعلىتعيع!،والياجانالأونامنالهنودجماعات

.والحيواناتالأسماكمنتصطاده

فيرديناندالبرتغاليالملاحكانم1ء02عاموفي

بصرهوقعوقد.تشيليإلىوصلأوروبيأول،ماجلان

اسمهيحملالذيالمضيقعبرإبحارهأثناءالبلادتلكعلى

لأمريكاالجنوبىالطرفمنبالقربالحاضرالوقتفي

الجنوبية.

تغلبام533عامحلولمع.الأسبانىالانتمار

واستولوابيرو،تقطنكانتالتيالإنكاقبيلةعلىالأسبان

أحدأبحرأم535عاموفي.والفضيةالذهبيةثروتهاعلى

الأراضياستكشافبغرضالماجروديدييغوالأسبان

بأنورجالهالماغرويحدوالأملوكانبيرو.جنوبيالواقعة

حتىارتحلواوقد.والفضةالذهبمنمزيدعلىيعثروا

غيربسانتياجو،يعرفبمااليومتحيطالتيالمنطقةوصلوا

هنامبعثرةهنديةسكنيةمستوطناتعلىإلايعثروالمأنهم

.وهناك

يدبيدرويدعىآخرأسبانيقامام054عاموفي

حتىبيرومنابتداءالرجالمنجماعةبقيادةفالديفيا

مدينةفالديفياأسسوقد.تشيليفىالأوسطالواديمنطقة

وبعدلاحقوقتوفي.أم541فبراير12فيسانتياجو

بناءالأسبانأعادبتدميرها.الأروكانيونقامأشهرستة

فالباريمسو،لاسسيرينا،مدنأيضاوأنشأواسانتياجو

الأروكانيينأنغيروفيلاريشا،وفالديفيا،،وكونسبسيون

فيقامواام553عاموفي،للأسبانالخضوعرفضوا

جعلتوقد.رجالهومعظمفالديفيابقتلالمعاركإحدى

تشيليجنوبيمنالأروكانيونأبداهاالتىالعنيفةالمقاومة

.عام003منللأكثرمعاركساحة

منتشيليفىالأسبانحكمامتد.الاستعماريةالفترة

عشرالتاسعالقرنأوائلحتىعشرالسادسالقرن

واسعةأسبانيةمستعمرةمنجزءاتشيليوكانتالميلاد!ن،

أجزاءعلىتشتملكانتالتيبيرو،نيابةتسمىالأطراف

أسبانياملكقاموقد.الأسبانيةالجنوبيةأمريكامنأخرى

كانأنهإلاتشيليلحكملواءبرتبةعسكريقائدبتعيين

بيرو.فيالأسبانيللتاجتابعا

لأن،المستوطنينمنالقليلإلاإليهاتشيليتجذبلم

.هناكفضةأوذهبعلىيعثروالمالأسبانالمستكشفين

بتربيةاهتمواإليهاقدموأالذينمنكثيرافإنذلكومع

ملكمنحوقد.الأوسطالواديفيالحنطةوزراعةالابقار

أجبروقد.الأرضمنواسعةقطغاهناكالمستوطنينأسبانيا

عبيداالعملعلىالأراضيتلكقاطنيالهنودالأسبان

فىالأروكانيينوخاصةالهنود،منكثيراأنبيد.لديهم

.الأسبانحاربواالجنوب

بغرضلتشيليالجنوبيةالحدودلحراسةجيع!أنشئ

الهنود.هجماتمنالمستوطنينحماية

الكاثوليكيةالكنيسةقامت،الاستعماريةالفترةوخلال

الديانةباعتناقالهنودلإقناعتشيليإلىبعثاتلمارسال

قويةمؤسسةالكنيسةاصبحتالزمنمرورويع.النصرانية

قامتكما،شاسعةإقطاعياتامتلكتحيث؟المستعمرةفى

التعليم.شؤونعلىسلطهالبسط

بونابرتنابليونأحكمأم808عامفي.الاستقلال

وتوج،السابعفيرديناندبالملكوأطاعأسبانيا.علىقبضته

الأثناءتلكوفيأسبانيا.علىملكابونابرتجوزيفأخاه

وفيتشيليفيتتنامىللاستقلالالداعيةالحركاتأخذت

مو.الجنوبيةأمريكافيالأخرىالأسبانيةالمستعمرات

المستعمراتانتهزتلأسبانياالفرنسيينالجنوداحتلال

.الثورةلإعلانالفرصةالأسبانية

قامتام081عامسبتمبرمنالعاشمروفى

الأراضي،ملاككبارمنأفرادهامعظما،مجموعة

حكومةستكونأنهاوأعلنت،لممياسيمجلسبتشكيل

كاريرا،ميغيلهوزيهأصبحام181عابموفي.مستقلة

غير،الحكومةلهذهرئيسا،الارستقراطيينالتشيليينأحد

ابنأوهيجنزبيرناردوقبلمنالتحديواجهحكمهأن

للتاجنائباكانوالذيالأيرلنديينالمهاجرينأحد

كاريرابينيشتعلالعداءكانوبينمابيرو.فيالأمسباني

لفيرديناندالمواليةالأمسبانيةالقواتقامتوأوهيجنز

لمميطرتهابسطواستعادتبيرومنقادمةتشيليبدخول

كاريرااضطرمماأم،481عامفيالمستعمرةعلى

الأرجنتين.إلىالفرارإلىواوهيجنز

بصحبةتشيليإلىأوهيجنزعادأم817عاموفي

هزيمةمنتمكنجيشاوقاد،مارتنسانديخوزيهاللواء

منبالقربتشاكابوكومركزفيالأمسبانيالجيش

أحرزأم818عامأبريلمنالخامسوفيسانتياجو.

معركةفيالأسبانعلىنهائيانصرأمارتنوسانأوهيجنز

.الجديدةللدولةقائدأولفأصئأوهيجنزمايبو،نهر

مشروعصياغةعلىأوهيجنزأشرف.الوطنبظء

عاموالآخرام818عامأحدهما-لتشيليدستورين

ونظاما،التشيليالبحريةسلاحأنشأكما.ام822

كما،الكاثوليكيةالكنيسةعنمستقلاالابتدائيةللمدارس

إصلاحاتبعملوقامتشيليفيالوطنيةالمكتبةأنشأ

إلغاءعلىعملالمثالسبيلفعلى؟مسانديهبعضأغضبت
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القائدوممساعدةالتشيليةالاستقلالحرببطلكانأوهيجنزيرناردو

أضصرأإلىقادهجيشبقيادةقاممارتنسانديخوسيهالأرجنتينى

.أم881عامالأسبادع!النهائي

ومحمل،الملاككبارإقطاعياتتقسيموحاول،النبالةألقاب

الكاثوليكية.الكنيسةسلطةمنالحدعلى

وقد.سياسيانحزباننشأوجيزةبفترةالاستقلالبعيد

بتنفيذتضطلعقويةمركزيةحكومةوجودالمحافظونحبذ

فقدالتحرردعاةأما،الاستعماريةالفترةسياساتمنكثير

قيودووضع،زراعيولمحاصلاح،دستوريةبحكومةطالبوا

بأنالمحافظونشعروقد.الكاثوليكيةالكنيسةسلطةعلى

منالكثيرشعركما،يجبمماأكثرتحررياكانأوهيجنز

مماأكثرالسلطةمنمزيدإلىيتطلعكانبأنهالتحرردعاة

أوهيجنزاضطر،والدعمللمساندةلافتقارهونظرا،يجب

شي!فيالسلطةوتولى.ام823عامامشقالتهتقديمإلى

عاموفي.ام83و.ام823عاميبينضعيفةحكومات

حرببعدالحكومةعلىسلطهمالمحافظونبسطام083

التالية.عاماالثلاثينلمدةالحكمفيواستمروا،قصيرةأهلية

بسط،الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاثينياتخلال

علىهيمنتهبالاوزولوسبورتاليسدييغوالأعمالرجل

الرئاسة.لهيئةمستشاراعملهخلالمنتشيليحكومة

والذي،ام833عامدستورصياغةعلىبورتاليسوأشرف

الدستورأرسى.وقدأم259عامحتىالمفعولساريبقي

سلطاتالدولةرئيسومنح،قويةمركزيةحكومةدعائم

الرئيسىالمذهبالكاثوليكىالمذهبجعلكما.واسعة

هملمنإلاالتصويتيحقلاالدستورهذاوبموجب.للدولة

عنيقللامرتبايتقاضونوالذين،والعشرينالخامسةفوق

مقرر.أدنىحدعنيزيدعقارايملكونأو،معينمقدار

دولتيعلىالحربتشيليأعلنتأم،836عامفى

كونفيدرالىاتحادتشكيلمنلمنعهماوذلكوبوليفيا،بيرو

سبعينياتوفي.ام983عامالحربتشيليكسبتوقد

منحولوبوليفياتشيليبيننزاعاندلعالتالشكلشرالقرن

أتاكاما.صحراءفيالنتراتروا!سبعلىسيطرتهيبسط

الدولواشتبكتبوليفيا،جانبإلىبيروانحازت

عامىبينالهادئالمحيطحربفيالثلاث

منوزادتالحربتشيليكسبتوقدأم،883او987

ضمتهالذيالجديدالإقليمويحتفظ.الثلثبمقداررقعتها

.النتراتجانبإلىقيمةنحاسيةبرواسبأراضيهاإلى

لتشيليالجديدةالمعدنيةالثروةوفرت.التغييراتحقبة

عشرالتاسعالقرنأواخراقتصادهالتنميةاللازمةالموارد

البلاد.فياستمرتالسياسيةالنزاعاتأنإلا،الميلادي

مناستياءهمالتحرردعاةالسياسيينالقادةمنكثيروأظهر

وفي.الرئاسةهيئةبهاتتمتعكانتالتيالواسعةالسلطات

رفضعندماأزمةاندلاعإلىالأمروصلام098عام

خوزيهالرئيسخطةعلىموافقتهيمنحأنالوطنىالمجلس

أهليةحرباندلعتوقد.للمصروفاتبالماسيداسمانويل

000.01منأكثرمقتلفىتسببمماالتالىالعامفي

وبعد.نفسهبقتلفقامبالماسيداسقواتوهزمتشخص.

الذاتيةسلطاتهتدعيمعلىالمجلسصوتالأهليةالحرب

تحكمقوةأكبرالمجلعه!وبقي،الرئيسسلطاتمنوالحد

.ام259عامحتىالتشيليةالسياسةفي

منالماليةالمكاسبعملت،العشرينالقرنأوائلفي

تشيلي.فيالصناعيةالتنميةدعمعلىالنتراتصادرات

منكبيرةمتوسطةطبقةظهورإلىالنموهذاأدىوقد

وأصحاب،المهنيينوالعمال،الكتابيةالأعمالأصحاب

تشملهملمالعمالمنكثيراأنكير.التجاريةالمحلات

إضراباتفيالعمالأولئكشاركوقد.تشيليفيالرفاهية

والحصولالعملأحوالبتحسينللمطالبةواحتجاجات

أعلى.أجورعلى

العالميةالحربخلالالحيادعلىتشيليظلت

بسبباقتصادهاازدهرثمام(191189)4الأولى

فيلاستخدامهاالحربأثناءالنتراتعلىالطلبزيادة

النتراتتصدرألمانيابدأتالحربوبعد.المتفجراتصنع
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واستفحلتالتشيلىالصادراتسوقفانهار،المصنعة

حملةوالاضطراباتالإضراباتعطلت.البطالة

منالعديدشماركلقدأم،012لعامالرئاسيةالانتخابات

المناجمالمصائوعمالعمالمعالوسطىالطقةأفراد

فيبقوةعملوالذيرئيسا،بالماأليساندريأرتورولاختيار

المجلسأنغير،والاجتماعيةالسيامميةالإصلاحاتاتجاه

الحكمعنبعيداليكونإجازةومنحهاقتراحاتهمعظمرفض

وعاد.سياسىمجلسخلالهاالحكمتولىأشهر،ستةلمدة

جمعيةبتعيينوقامام259عامالحكمإلىأليساندري

جديد.دستورلصياغة

المجلسسلطةمنالحدعلىام259عامدستورعمل

ذلكدعاوقد.الرئاسيةالسلطاتمنكثيراواستفاد

وفى.الشعبقبلمنمباشرةالرئيسانتخابإلىالدستور

المجلس،فىالمقاعدبأغلبيةيفوزالذيالحزبكانالسابق

الجديدالدستورعمللقد.الرئيسانتخابيتولىالذيهو

إلا.الدينيةالحريةذلكفىبماالفرديةالحقوقتدعيمعلى

نأكمابعضهما.عنمستقلتينبقيتاوالدولةالكنيسةأن

بحيث،التصويتسنتخفيضعلىعملالجديدالدستور

القراءةويعرففوق،فماعاما21يبلغمنكليتمكن

إلغاءأم885عامفىتموقد.التصويتمنوالكتابة

الناخبين.فيتوافرهاالمطلوبوالعقاراتالمرتباتشروط

ديلأبانييزكارلوس!اللواءانتخابتمأم729عاموفى

الاجتماعية،الإصلاحاتمنكثيراأقرحيثرئيسا،كامبو

غير،الاقتصاديةالتنميةعمليةلتمويلطائلةأمولأواقترض

.النطاقواسعةمعارضةأثارممامطلقكحاكمتصرفأنه

مشاكلإلىام929عامفيالاقتصاديالكسادوأدى

الاستقالةإلىأبانييزاضطرمما،تشيليفىحادةاقتصادية

.أم319عام

لتشيليرئيساأليساندريانتخابتم.التقدمسنوات

خلالببطءالاقتصادوانتع!،ام329عامالثانيةللمرة

حكمه.سنوات

أغويربيدروبانتخابالتشيليونقامأم389عاموفى

للتنميةهيئةالحكومةشكلتالتالىالعاموفيرئيسا.سيردا

.الإنتاجتنشيطهيئةسميتالاقتصادية

الهيئةعملت،المتحدةالولاياتقروضوبفضل

للصلبمصنعبناءعلى،الإنتاجلتنشيطالاقتصادية

تطويرعلىعملتكما،كونسبسيونمدينةمنبالقرب

سكرإنتاجصناعةوأنشأتالكهرباء،لتوليدالمائيةالمرافق

البنجر.

العالميةالحرببدايةفىالحيادعلىتشيليوقفت

مععلاقاتهماقطعتأنهاغيرام(،1459)939الثانية

والنتراتالنحاسببيعوقامتام،439عامواليابانألمانيا

التنميةمشاريعواستمرتللحلفاء،أخرىحربيةومواد

تحتالعشرينالقرنمنالأربعينياتخلالالاقتصادية

غونزاليسوجبرائيل،ريوسأنطونيوخوانالرئيسينحكم

حقعلىالمرأةحصلتأم949عاموفيفيديلا.

الوطنية.الانتخاباتفيالتصويت

لدولةرئيساثانيةأبانييزالسابقالرئيسانتخابوتم

أثيرتالتيالرئيسيةالأمورومن.ام529عامفيتشيلي

وحالة،الأغذيةنقصموضوعالانتخابيةالحملةفى

تشجيعأبانييزواتبع.العمالأجوروتدهور،التضخم

فياستمرتالاقتصاديةالمشاكلأنبيد،التصنيع

الأسواقفيالنحاسسعرتدهورعملوقدهذااستفحالها.

المشاكل.تفاقمعلىالعالمية

أليساندريجورجانتخابتمأم589عامفى

وبدأت.للدولةرئيسا،أليساندريأرتوروبنارودريغيز،

علىوعملت،ضريبيإصلاحبرنامجأليساندريحكومة

إمداداتبتحسينقامتكما،للعمالجديدةمساكنبناء

الحكومةاهتمتكما،الصحيةالخدماتونظام،المياه

الذيالوقتوفى.الوطنىالاقتصادبإدارةمتزايدبشكل

عامففي.جديدةضربةتلقىبالتحسنالاقتصادفيهبدأ

كا،وفيضاناتمخيفةزلازلعدةالبلادأصابتأم069

واسع.دمارإلىوأدىالناسمنالالافمقتلفىتسبب

فريإدواردوبانتخابالتشيليونقامام469عاموفي

للإصلاحمحدودابرنامجافبدأللبلاد،رئيسامونتالفا

وقام،للعمالعامةمساكنمشاريعببناءقامكما،الزرأعي

فريوقام.والصحيةالتعليميةالخدماتبتوسئمجالى

تشيلي،فىنحاسمناجمتمتلك،أمريكيةشركاتياقناع

الفوائد،منأكبرنصيباالتشيليةللحكومةتقدمبأن

الأسعارفيللتحكمالسلطاتمنالمزيدإلىبالإضافة

.النحاسمعدنوتسويقوالإنتاج

سلفادورانتخابتم.العسكريوالحكمالماركسية

دولةإلىتشيليبتحويلالتزمقدوكان-جوسنيزأليندي

رئيساولوأصبع.ام079عامللبلادرئيسا-اشتراكية

فيدولةاوللحكمديمقراطيةبطريقةانتخابهيتمماركسى

ألينديماحكومةاستولت.الأرضيةالكرةمنالغربيالنصف

منالعديدإلىبالإضافةالنحاسمناجمملكيةعلىبسرعة

خططتكما.أخرىمتنوعةوصناعاتالخاصةالبنوك

منالكثيرأنغير،الأراضيلإصلاحالنطاقواسعبرنامجا

علىالاستيلاءفىبدأواالمتحمسينالتشيليينالريفسكان

البرنامجدعائمتتوطدأنقبل،شرعيةغيربطريقةالأرض

الحكوبهبما.

الأدنىالحدعلىكبيرةزياداتألينديحكومةأقرت

الموادأسعارزيادةمنعنفسهالوقتفيوحاولتللأجور،



373تشملى

علىالغذائيةالموادفينقصحدثهذاومع،الاستهلاكية

عام%02منالماليالتضخمارتفعكما،واسعنطاق

ولذلك.ام739عامء3%.منأكثرليبلغأم719

بمظاهراتألينديومعارضومؤيدووقام،الإضراباتعمت

والطقتينالتشريعيالمجلسفيالمعارضةعملت.صاخبة

قاموأخيرا.ألينديحكومةإضعافعلىوالعلياالمتوسطة

بالإطاحةام73!عامسبتمبر11فيعسكريونقادة

بعدانتحرقدألينديبأنالقادةأبا%ولئك.بالحكومة

وكالةقامتوبدورها.عليهالمفروضةالاستقالةرفضه

القادةبمساندةالمتحدةللولاياتالمركزيةالخابرات

مدىأنإلا.ألينديسياسةعارضواالذينالعسكريين

معالمهتتبلورلمبالرئيسالإطاحةفيالمتحدةالولاياتتورط

بعد.

أوغستواللواءبقيادةمجلساالعسكريونالقادةشكل

التشيليينآلافولقي.تشيليلحكمأوغارتيبينوشيه

والمعارضينالمؤيدينبندارالذيالقتالفيحتفهم

منبالكثيريزجأنإلىبالمجلسدفعمما،السياسيللمجلس

وقيدت،التشريعيالمجلسوحل،السجونفيمعارضيه

أعادوقد.السياسيةالأحزابوحظرتالصحافةحرية

القطاعإلىللدولةالمملوكةالصناعاتمنكثيراالمجلس

وساعدت.التضخملضبطقويةإجراءاتواتخذ،الخاص

إلىبالإضافةوالأسعار،الأجورلضبطالمتخذةالإجراءات

نأغير،الاقتصاديألاستقراردعمعلى،الصادراتزيادة

علىالحكوميالإنفاقمنوالحدالنطاقالواسعةالبطالة

للطبقاتصعوباتخلقفيتسببت،والترفيهالرعايةبرامج

.الفقيرةالتشيلية

اجتماعيةمشاكلمنتشيليتعاني.اليومتشيلي

منالتشيليونيحتاجحيث.خطرةوسياسيةواقتصادية

صحية،رعايةإلحاحاأكثروبشكلالفقيرةالطبقة

الوظائف.إلىبحاجةأنهمكما،أفضلومساكن،وغذائية

جديدادستوراالتشيليالشعبأقرام،089عامفي

التسعينياتفيديمقراطيةحكومةإلىتدريجيةلعودةمهد

العشرينالقرنثمانينياتوخلال.العشرينالقرنمن

الحقودتىانتهاكفىالتشيليةالعسكريةالحكومةاستمرت

التشيلى،الشعبفئاتمنكثيروقام.للشعبالمدنية

المهنية،النقاباتوأعضاءالجامعاتطلابوخاصة

الرئيسبحث،الكاثوليكيةالكنيسةوراهباتوقساوسة

ديمقراطية.حكومةانتخابعلىبالعملبينوشيه

للأحزاببينوشيهالرئيسسمعأم879عاموفى

محدود.نطاقعلىعملهاتمارسأنالمعارضةالسياسية

دستوربأحكامالوفاءعلىالرئيسعملام889عاموفي

مدىلتقريرفمعبيةانتخاباتإلىودعاأم،089عام

.أخرىأعوامثمانيةلفترةرئيساولايتهتجديدعلىموافقتهم

إجراءتمثمومنالتجديد،هذارفضواالناخبينلكن

مدنيرئيسلانتخابام989عامجديدةانتخابات

أيلوينباتريشيوالشعبانتخبوقد.تشريعيينومجلسين

ائتلافورئيس،المسيحيالديمقراطيبالحزبالعضو

والمنتخبةالجديدةالحكومةتنصيبوتمرئيسا.الأحزاب

رئيسابقيبينوشيهأنإلا.ام099عامديمقراطيةبطريقة

عامالرئاسيةالانتخاباتوفي.المسلحةالقواتأركانلهيئة

سدةوتولىتاجلىريوزفريإدواردوفاز،ام399

فريإدواردوالأسبقالرئيسابنهووإدواردو،الحكم

مونتالفا.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

جابرييلا،ميسترالسلفادورحوسنيز،أليندي

بلوبا،نيروداأوهيجنر

المدن

ماردلفياسانتياحو

فالباريسو

صلةذاتأخرىمقالات

يدخوريه،مارتينسادسالادودلأوهوزصحراءأتاكاما،

مسئالأنديزنديلاآيسترإالحموبيةأمريكا

هورنكيبفويحودلتييرأاللاتينيةأمريكا

فرنانديزحوانحبالالأنديز،

الموضوععرعنا

الحكمنظام-ا

الوطنيةالحكومة-أ

المحليةالحكومة-ب

.السكان-2

السكادعدد

الأسلاف-ب

الحياةأنماط-3

المددحياة-أ

الريفحياة-!

الملابسخ

والمشربالمأكل-د

السطح-4

الشماليةالصحراءإقليم-أ

الأوسطالواديإقليم-ب

المناخ-5

لاقتصادا-6

هـ-الخدماتصناعة-أ

-والتصنيع-ب

الرراعة-ج

-خالتعدين

تاريخيةنبذة-7

المحاكم-

المسلحةالقوات-

-اللعة

الترويحوسائلهـ-

الدين-و

التعليم

الفنون-خ

الأرخبيلإقليم-ج

النائيةالأقاليم-د

الأسماكتصنيع

ال!هاقةمصادر

ةرالتجا

وألاتصالات.المواصلات
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أسئلة

الاحتلاللعدالمس!وطينسقليلاإلاتشيليتجد!لملماذا-أ

الألسالي؟

الأروكانيولى؟م!2

تشيلى؟شىشعبيةالرياضيةالألعا!أكثرما3

أسحاليا؟مراستقلاأكاعلىتشيليحصلت!تى-4

االأ!لى؟أحالميةاالحر!أتاءالتشيلىالاقتصاداردهارسببما

!اددىحورلهأ:هيحمز،ليرلارد:م!،كلتعرهـصمادا-6

مارتن؟

أواسصامدالمدنإلىالتدفوتإلىلالتشيلي!!دفعالديالسببما7

العشري!؟القرد

تمت!يلي؟!يقي!ةالمواردأكثرما8

دولةرئيساجمصصدممقراطيةلطريقةيعتح!ماركسيأولم!

؟العريالكرةنصىفي

رسام.؟م(2031؟-0421)جيوفانيتشيمابو،

بدأوبه،المشهورينالفلورنسيينالرسامينوأول،إيطالي

أجوناردوشم!الفلورنسي!تأغماتيتام!حديدجيلعصر

دافينشي.

يرس!ا!صانفقد:اض!ء،بابتكارتشيمابوفنيشهدلا

للإمبراطوريةالوسطىأغرونافنعلىقائمتقليديبأسلوب

الرلممامونبهاتميزالتيالواقعيةمنقليلاواستخدم،البيزنطية

يرسممهاالتيوالمناظرالوجوه.كانتأسلاحقوناالفلورنسيون

وأثربقوةتميزتأعمالهولكن،البيزنطةالحقبةنوعمن

تقليدية.كانتالأشكالأنمنباشغمكبير،شخصي

مازالتلتشيمابوأعمال!متةأوخمسةحواليهناك

والطفلحمادونالوحةأشهرها،الآنحتىموجودة

بمدينةيوفيزيجاليريفيموجودةالأعمالوهذهالملائكة

الحائطعلىرسومات)أيفريس!ظتوكذلكفلورنسا.

مماثلة.لموضوعات(المائيةبالألوان

ناشرينأصبحاأسكتلندينلأخوينعائلةاسعمتشيمبرر

وبائعيمؤلإنقبلمنكاناوقد،وموسوعاتلمعاجم

بيبلز.فيكلاهماولد.كتب

كتابمؤلفام(883-018،)تشمبرزوليم

بيبلزشيروتاريخام(083-)1825أسكتلندا

المعجمروبرتأخيهمعبالتعاونأعد،أم(.)864

إصدارفيشرعأم832عاموفيلأسكتلندا،الجغرافي

شركةبعدفيماالأخوانأسر.جورنالأدنبرةتشيمبرز

المرجعية.والأعمالالعامةالكتبلنشرتشيمبرز

كتابآلفبم(.أ2081871)تشيمبرزروبرت

الإنجليزيالادبموسوعةوأم(82)4أدنبرةتقاليد

تشيمبرزموسوعةمادةتجميعفىساعدكماأم(،)842

أم(.868)9185

الوسطىالسلاسلجبالبينيعيشونقومالتشيميو

قرابةالتشيمبوويبلئعداد.الجديدةغينيابابوافياحليا،ا

واهغي.نهرمنالشمالإلىموطنهمويقعألفا،06

ويعتبر،مهرةزراعوهم.الأصليةلغتهمالتشيمجويتحدث

أكبرفيالتشيمبوويعيع!.لديهممهمامحصولآاليومالئن

سكانا.وأكثرهاالجديدةعينياوديان

فىالأنديزعلسلةفيبركانيجبللشيمبورارو

المحيطساحلعنأكم09نحويبعدالإكوادور

،الثلوجتغطيهالذيتشيمبورازو،جبليرتفع.الهادئ

منالأع!وهوالبحر.لحمطحفوقم267.6ارتفاعإلى

تشكلحيثالأنديزلعملسلةمنجبلا03حواليبين

بركانيا.مسارا

-91)60بوريسإيرنستالسير،تشين

جائزةتقاسم،الحيويةالكيمياءفيبريطانيأ-اعاأم(.979

وأ)الفسيولوجيا(الأعضاءوظائصلعلمام4591عامنوب!

بدأ.فلوريهواردفليمئوالسيرأ!كسندرأالسيرمعأطبأ

جوهردراسةعلىفلوريمعأحمللاأم38!عامتشين

منحت.المجهريةالمتعضياتتولدهاالتيالحيويةالمضادات

الشافيةالخصائصلاكتشافهمورفاقهلتشيننوبلجائزة

فيتشينولدسابقا.وصفهاقدفليمنجكانالتيللبنسلين

بألمانيا.،برليت

.(-م1491)بروسريئشارد،تشيني

فيللدفاعوزيرابوشالرئيسعينهأمريكيسياسي

تشينىرشئبوش.م9891عامفيالمتحدةالولايات

قدالأمريكيالشيوخمجلعم!كانأنبعدللوظيفة

منسابقلحميناتوروهوتاورترشئجونرفض

تشيخيكانللدفاعوزيراتعيينهوقبل.تكساس

منكجمهوريام979منذالنواببمجلسعضوا

ويومينج.ولاية

الأمريكية.نبراسكابولايةلنكولنفيتشينيولد

الرئيسرئاممةتحتالأبيضالبيتلإدارةمديراعم!

عامفي.أم779عامإلىام759عاممنفوردجيرالد

في(الرئيس)مساعدالجمهوريالسوطأصبحأم،889

برلمانية،لجانعدةفيأيضاتشينيعمل.النوابمجلعر

تقصيولجنة،الخابراتفيالمرشحيناختيارلجنةمنها

الولاياتقبلمنلإيرانالأسلحةمبيعاتعنالحقائق

الأمري!جة.االمتحدة

.ويلسونرونالد،ريجان:يضاأانظر

.ودونكاان!:.لولع-تشيو



يحتاجالتىالرئيسيةالصناعاتمنالمياليتشييد

الإنسانبنىوقد.الحيويةوالمنشآتالمأوىلتوفيرالبشرإليها

الصخور.أووالطينالأشجارأغصانمنأكواخاالبدائي

تلكتشييدمنذمطردبشكلالبناءتشييدطرفتحسنتثم

بناءأضخمتشييدإلىالانوصلتحتىالبدائيةالمنشآت

الأمريكيةالدفاعوزارةوهوألا،العالمعرفهإداري

بالولاياتفرجينيا،بولاية،أرلنجتونمدينةفى()البنتاجون

مساحةعلىبناؤهتموقد.الأمريكيةالمتحدة

ويبلغ.الأخرىوالمساحاتالمكاتبشاملة2م432.434

فيبناءأعلىوهوشيكاغومدينةفيسيرزبرجارتفاع

.م433العالم

فيهابرزالتيالمجالاتأهممنوالقصورالمبانىوتشييد

القدماءالعربشميدفقدوحدشا؟قديماوالمسلمونالعرب

كقصر،اليومحتىماثلةآثارهاظلتعجيبةومبانيقصورا

المعماريونشيدكما.العربيةالجزيرةجنوبفيغمدان

كالمساجدوالعمائرالمبانيمنعديدةأنواعاالمسلمون

بالروحتحتفظالمبانيتلكوكانتوالقصور.والمدارس

المدينةفىالنبويالمسجدأمثلتها:ومن،والإسلاميةالعربية

فىالأمويوالجامع،القدسفيالأقصىوالمسجد،المنورة

أعظممنيعدالذيغرناطةنيالحمراءوقصر،دمشق

العمارةانظر:.المسلمونخلفهاالتيالإسلاميةالمباني

ايرسلامية.

375تشييدالمباني

المبانيمنوهو-الهندفيمحلتاجبناءاحتاج

عامل،000.02منمايقربإلى-العالمفىالعجيبة

ما632عاممنسنةوعشرينإحدىبنائهمدةواستغرقت

الحديثةالسحابناطحاتبناءويمكنأم،653عامإلى

سابقةالمبانيتشييديمكنوكذلك.سنتينأو!شةخلال

بطرقالمصانعتصئفىالتيأجزائهابمختلفالإعداد

-عادة-لاتدومأنهاإلا،يومينأويومفي،التجميعخط

التقليدية.بالطرقالمنشأةالمبانيتدومكما

البناءأجزاء

الإنشاءهما:أساسيينجزءينمنالبناءيتكون

والإنشاء،الأرضسط!حتحتالواقعالجزءوهو،القاعدي

ويسمى.الأرضسطحفوقالواقعالجزءوهوالعلوي

جدرانأيضاويشمل.الأساس-عادة-القاعديالإنشاء

فوقالجدرانهذهبروزإمكانيةمنبالرغمالسفليالطابق

.الأرضسطح

دعمعلىوالأساسىالعلويالإنشاءمنيساعدكل

والسفلي.العلويبجزءيهالمنشأالمبنى)وزن(حمل

اما.أجزائهكلوزنإجمالهوللبناءالساكنوالحمل

الخزونةوالموادوالمعداتالأثاثوزنفهوالحىالحمل

والساكنين.

للمبنى،مهفا(الرياح)حمليكون،المناطقبعضوفي

الثلوجحمليكونوقد.للعواصفيتعرضالمنشأكانإذا

!عوالمبنى.والعوارضوالأعمدةالعتباتمنمكونهيكلله)اليمين(علىالسحابناطحةفمبى.المبىارتفاعباختلا!تحتلفالبناءأنواع

أدوار.أربعةمنأكثرلاترتفعالتيالمبانيفييستخدمالبناءم!نوعوهو،الحاملالجداريالبناءنوعمن)اليسار(
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المبانىتنشأأنيجبالأماكنبعضوفيأيضا،مهماعاملا

الأرضية.الؤاتضدمحصنةتجعلهابطريقة

تحملوهيالبناء.لحملالرئيسيةالوسائل.الأساسات

وهناك.الساكنوالحملالحىالحمل،الأحمالنوعيكلا

،الركيزة2-،الموزعةا-:هىالأمعاساتمنأنواعثلاثة

الدعامة.3-

الخرسانةمنطويلةبلاطات.الموزعةالأساسات

ولاتكونللبناء.الخارجيةالحوافمنأبعدتمتدالمسلحة

علىتستندالتىالأساساتمتانةمتينةالأسالمساتهذه

اغواعدامساحاتتكونأنويجب.الصلبةالصخور

التربةعلىالحملتوزعبحيث،كافيةللتربةالملامسة

ذإ،المنتظمغيرأوالزائدالهبوطولتجنبآمن،بشكل

إعاقةأوالجدرادفىتشققاتالهبوطمنالنوعهذايسبب

.للأبواب

التربةتخترقثقيلةخرسانيةأعمدة.الركيزةأساسات

وتتكون.القويةالصخريةالطبقةإلىوتصل،المفككةالعلوية

متماسكة.محكمةطينةأو،والحصىالرملمنالطبقةهذه

قاعدةتوسيعيتم،متماسكطينعلىالطقةتحتويوعندما

التحميل.مساحةلزيادةعادةالركيزة

منورفيعةطويلةأعمدةهي.الدعامهأساسات

تسمىمكائنوتعمل.الخشبأو،الخرسانةأوالفولاذ،

م06إلىتصللأعماقالدعائمدقعلىالدعائممدقات

وأالتربةمنصلبةطبقةإلىالدعائمهذهتصلأنإلى

إلىالأعمدةتصلمتىمعرفةالفنيونويستطيعالصخر.

يحتاجهاالتيالضرباتعددبوساطةوذلكالمناسبالعمق

الأسفل.إلىسنتيمتراتبضعةايلأعمدةلدفعالدعائممدق

التيالتربةإلىالبناءوزننقلعلىالأعمدةهذهوتعمل

علىالسحابناطحاتمعظموترتكزعليها.يرتكز

الصخرية.الطقات

)الكمراتوالعوارضالرئيسيةالدعامات

إسنادطريقةمنكلكثيراتتشابه.والأعمدة(الرئيسية

،والعوارض،الرئيسيةالدعاماتبوساطة-البناء

تكونفهى.للجسمالعظامإسنادوطريقة-والأعمدة

وكلالجدرانأوزانوتتحم!،العلويالبناءهيكل

والعوارضالرئيسيةالدعاماتوتبنىالبناء.أرضيات

من-عادة-أكبرالعوارضوتكون.أفقيبشكل

المتقاربةالرئيسيةالدعاماتوتسمى.الرئيسيةالدعامات

عتباتوالمدادات.الخشبيةالمبانيفىوبخاصةبالروافد

إسنادعلىوتساعد،العوارضأو،الفرشاتتربطصغيرة

والأبوابالنوافذفوقالعتباتوتسمى.المسقوفالمنشأ

يكونالتيالعتباتهيوالبلاطات.العلويةالعتبات

عمقها.منأكبرعرضها

العتباتأوزانتحملثقيلةرأسيةمساند.الأعمدة

المساندمنكبيرعددمنالحمالوناتوتتكون.والعوارض

وتعطي.مثلثاتشكلعلىالمرتبطةالفولاذيةأوالخشبية

لح!اللازمتينوالصلادةالمقاومةمنمزيداالجمالونات

نسبياقليلةكمياتباستعمالطويلةمسافاتعبرالأوزان

فوقعادةتمتدمقوسةمساندهيوالعقودالمواد.من

.الفتحات

البناءأنواع

إلىالحملالجدرانتنقلالحاملالجداريالإنشاءفى

إلىكلهاالأحمالتنقل،الهيهليالإنشاءوفى.الأساس

،كمراتمنيتكونصلدهيكلبولمماطةالأساس

السقف،منكلاالهيكلهذاويتحمل،وأعمدةوعوارض

الجداريالبناءويعد.أوزانهامعوالأرضيات،والجدران

التيالمبانيوبخاصة،تكلفةالمبانيأنواعأقلمنالحامل

هوالهيكليالبناءأنإلاأدوار،اربعةعنارتفاعهايقل

السحابوناطحات.المرتفعةالمبانىحالةفيالأفضل

يستخدممبنىأولوكان.الهيكليالبناءنوعمنجميعها

مدينةفيمساكنتأمينلشركةمبنىهوالهيكليالبناءبه

اكتمالوبعدأدوار.عشرةارتفاعهبلغحيثشميكاغو،

فىسحابناطحةأولاعتبرام،885سنةفيبهالعم!

العالم.

إنشائية،وظيفةلهاليسالبناءمنكثيرةأجزاءتوجد

لاتحملالساترةوالجدرانالقاطعةالجدرانأوفالقواطع

تعزلأوالداخلمنالبناءتقسيمعلىوتعملوزنها،إلا

منأخرىأنواعوهناك.بعضعنبعضهاالعناصر

،والدرجوالأبوابالنوافذ،مثلالحاملةغيرالأجزاء

والمصاعد.

أعلى،إلىا!ليلبناءوتسمىالبناء،طرقإحدىوفى

ثم،الأرضعلىقوالبفيالخرسانيةالجدرانصبيتم

ويمكن.المرفاعأوالوشبوساطةمواقعهاإلىترفع

الأسقفبلاطاتمواقعلتحديدالبلاطةرفعبناءاستخدام

علىالخرسانيةالبلاطاتهذهص!يتمحيث،والأرضيات

.مواقعهاإلىتر!ثم.المبنىهيكلإطارداخل،الأرض

الهيدروليكية.الرافعاتباستخدام

المبانيتصنيف

أساسعلىالدولمنكثيرفىالمبانيتصنيفيتم

القياسيالنارفحصويستخدم.للحرائقمقاومتها

العيناتتعرض،الفحصهذاوفيالمواد.عيناتلفحص

قدرةأساسعلىالموادتصنيفويغالنار.منم!نلقدر

الفحصتتحملالتيالمادة،المثالسبيلعلىللنار.تحملها

ساعتين.يساويتقديراتعطيساعتينلمدة
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مستوىعندالخرسانيةالجدرانقولبةتشملأعليإلىالميلبناءطريقة

.الرافعاتابوساطةمواقعهاإلىالاجزاءترفعثم،الأرضسطح

إذا،لمماعاتأربعمقدارهتقديرإعطاءالمحتملومن

المسلحة،الخرسانةأوالطوبمنمبنيةالبناءجدرانكانت

وأالفولاذمنتتكونالرئيسيةالإنشائيةالأجزاءوكانت

الأجزاءوتعطى،الحريقضدومعزولةالمسلحةالخرسانة

لمماعات.ثلاثيساويتقديراللبناءالأخرى

كانتإذاالاعتياديالبناءاسمالمبنىعلىويطلق

المسلحة،الخرسانةأوالطوبمنمبنيةالخارجيةالجدران

منمصنوعة-كلياأوجزئيا-للمبانيالداخليةوالأجزاء

وأالخشبيةالمبانيتشييدمماشطلبهأصغروبأبعاد،الخشب

الضخمة.الفولاذية

جدرانهتكونالذيالبناءهوالإطاراتإنشاء

وورل.الخثبمنمصنوعة-كلياأوجزئيا-رجيةات

مثبتةمعدنيةألواحأوجص،أوحجر،كسوةأوطوبعلى

الخشب.على

السحابناطحاتئشييد

لتصميمجديدةطرقإيجادعلىالحاسوبتطورساعد

الحاسوبالمهندسونويستخدم.السحابناطحاتوبناء

النوعهذافيتظهرالتىالمعقدةالرياضياتمسائلحلفي

هذهبإجراءالحاسوبأجهزةوتقومالبناء.مشاريعمن

عددإلىالتصميمبتجزئةوذلكبسرعةالحسابيةالعمليات

مسبقا.حسابهاتمالتيالعناصرمنمحدد

تقومفإنها،لممحابناطحةبناءماهيئةتقررعندما

الشركةهذهوتحصلبناء.شركةمععقدبتوقيع-عادة-

بعطاءاتهالشركاتمنكبيرعدديتقدمأنبعدالعقدعلى

لبناءتحتاجهالذيوالزمنالمطلوبةالأسعارفيهاموضحا

تقومأنالعطاءعليهايرسوالتيالشركةعلىويجب.المبنى

الإنشاءيتملكيللمبنىالتفصيليةالخططاتبتصميم

البناءشركةوتعطي.الأثمانوبأرخصالمطلوبةبالسرعة

؟أخرىلشركات(ثانوية)مقاولاتالباطنمنعقداعادة

ورص،والسباكةالكهربائيةالتوصيلاتأعماللإتمام

لأنها،المصروفاتمنالثانويةالمقاولاتوتخفض.الطوب

ذلك.العملبرنامجيقتضيعندمافقطالعمالةتستخدم

التيالتربةمقاومةالمهندسونيدرسالبناء،يبدأأنقبل

المعلومةهذهعلىالحصولوبعدالجديد.المبنىعليهاسيبنى

بعدالحفرعمليةتبدأثم.المناسبالأساستصميميمكنهم

تحفر.منهالمياهوتصريف،وتسو!ه،الموقعتنظيف

الصخرية،الأرضأما.الألمماس-عادة-المتنقلةالحفارات

.بالمتفجراتحفرهافيتم

الأساسحولأخدودحفرعلى-أحيانا-العماليعمل

الانهيارولمنعالحفر.بدءقبلبالخرسانةبملئهيقومونثم

وأبالخشبوتدعمالحفرتحاطالحفر،لبعضالمحتمل

الماءلسحبالوقتطوالالمضخاتوتستخدمالفولاذ،

بالماءمشبعةالتربةكانتإذاولكنالحفر.أعمالعنبعيدا

يستمرلكي(محكمة)مجراتالقيسوناتبناءفيمكن

العمل.

.العلويوالبناءالقواعدبناءيتمالحفر،منالانتهاءبعد

مثل،العلويالبناءفيالمستخدمالفولاذمعظمويكون

الإعداد.السابقالنوعمن،والأعمدة،والعوارض،العتبات

ناطحاتمعظمبناءيتم.أعلاهالشكلفيمبينسحابناطحةتشييد

هيكلى.وقالب)دعامة(ركيزةأساساتولهاالصخرعلىالسحاب
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الذيالموبالمحدديوضحرقمافولاذيةقطعةكلوتحم!

يربط،موقعهإلىالفولاذرفعوعند.فيهتوضعأنيجب

يربط،ذلكوبعد-مؤقتا-بالبراغيالفولاذيةالقطعالعمال

نهائى.بشكلالقطعهدهاللحامون

كثيرةأنواعتستخدم،السحابناطحاتبناءوعند

هما:الرافعاتمنرئيسياننوعانوهناك.الرافعاتمن

الرافعاتوتركب.البرجيةوالرافعاتالمتحركةالرافعات

منتمكنهابحيثخاصةعرباتأوشاحناتعلىالمتحركة

المواقعصتوالمعداتالموادلنق!!المبنىحدودخارجالحركة

يرحصبفولاديبرجعلىالبرجيةالرافعاتوتسند.الختلفة

الرافعاتهذهوتتم!ش.المبنىهيكلإطارداحلأوبجوار

تستطيعقونصفأكبرحدودتمثيالتىالموادنقلمن

الرافعاتبعضإلىوصلاتإضافةويمكن.بهالعمل

البعضويثبتالبناء.ارتفعكلماارتفاعهالزيادةالبرجية

إطارمنالمنتهيةالعلويةالأدوارفوقمباشرةمنهاالاخر

للقفزأضلسكوبية"!"االبرجآليةاستغلالويمكن.المبنىهيكل

المرفاع،يساعدأنويمكنبنائها.حالالمتلاحقةالأدوارإلى

مقاطعنقلفىالعموديةالطائرةحتىأو،المتحركةالرافعة

الانتهاء.وشكعلىالمشىيكونعندماالبرجيةالرافعة

والجدرانالعلويالبناءمنالعمالينتهيأنوبعد

وتأثيثه.،وتزيينهلتشطبهجاهزأيصئالمبنى،الخارجية

المسكن.ان!:.المنزلتشطبتشبهالخطواتوهده

الإعدادسابقالبناء

طرقمعظمفيمهمدورالإعدادسابقللبناءأصبح

كبيرةبكمياتالمبنىمكوناتتصنيعيتمإذ.المبانيبناء

!ذهوتسف.الختلفةالبناءمواقعإلىتشحنثمالمصنعفى

وتطهرالمصالع،فىكليامشحةمقاطعم!الإعدادسابقةالمبانىتتكولى

موقع!يمكانهفيوتضعهالإعدادسابقحداراترحرالعةال!كمورةفي

.الباء

المناخيةال!وفمنبالرغمأحملاباستمرارالطريقة

ونتيجة.الموقعفىالوقتضياعمنتقللكما،القاسية

البناء.زمنويقلالأسعارتنخفض،لذلك

لأنواعالإعدادسابقةالبناءطريقةاستخداميمكن

الإعداديمكن،المثالسبيلعلى.المبنىمقاطعمنكثيرة

وتصنع.خشبيهيكلذيمنزلجدرانلكلالمعسبق

فيالأوزانلحملتستخدمضخمةخشبيةأقواسمسبقا

المبانيوبعضالرياضيةالألعابوصالاتالمسارح

منكلتستخدمأنبمكانالسهولةومن.الأخرى

الصبوألواح،والأسقف،والأرضيات،الكمرات

أنواعمنللكثيرإعدادهاسبقالتيالخرسانيةوالجدران

إلىتنقلثم،المصنعفىبأكملهامبانتبنىوقد،المبانى

.المطلوبالمو!

الإعدادسابقةالمنشآتبناءيمكنالأحيانبعضوفي

هذهاستخدمتوقدالمياري،البناءتسمىبعملية

امشعمالهوالمعياريوالبناء.أليابانفىمرةلأولالطريقة

مقياسيختلفوقدالبناء.موادلكلكأساسمقاسات

المعياريتكونإذ.أخرىإلىدولةمنكبيربشكلالمعيار

منالمثاللممبي!علىالمتحدةالولاياتفيالقياسى

تكونبحيثالمبنىأجزاءحميعآويتما.سمأ.

بعضأوالمقياسلهذامساويةإمامقاسعسهاكل

المبنىأجزاءتقييسمنالنوعهذاويسمح.مضاعفاته

التعديلاتبعضإدخالمعأجزائهكلب!تبالتوافق

المبانيفي-أيضا-المعياريةالأجزاءوتستعمل.الطفيفة

الإعدأد.سابقةغير

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

البناءمواد

العزلوالهولادالحديدوالحرساسةالأسصت

اللبنالخامالصساعةحت!الحائطألواخ

احسممارلزحاجالألومميوما

المعحونالمسلكالزحاجالبلاستيك

لحبساملاطالطوبةلبلاطا

الطرالبوية

المحروقالطكيرءالبحاحجر

صلةذاتأخرىمقالات

البناءمعداتاحسك!االتدفئة

السحابلاطحةالدوارالسلمالمحكمةالحجرة

النافدةالعمارةمةلدعاا

المحارةالأرضيةفرشالرافعة

الىادمتاولاطؤقتالسد

المسكىالسف

التسويق.؟التجزئةتجارةانظر:.اليضاعةثصريف

اه
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باستخدامالصرففيهيتبم،ثالقنظامويوجد.مجرىوهذه.التربةمنالمياهفائضإزالةهوالمياهثصريص

.الحالاتمعظمفىمك!تولكنه،مضخاتأوآبار،جيدةبصورةتنمولاالنباتاتإنإذأهميتها،لهاالإزالة

فيتتسربأنقبلالمياهإزالةهو.السطحيالتصريفتصريفيتم،المناطقمعظموفيبالماء.المشبعةالتربةفى

المسطحة،الأراضيذاتالمناطقفيويستخدم،التربةمعتجريحيث،طبيعيةبصورة،التربةمنالمياه

يستخدم.بسهولةالمياهتتجمعحيث،الغزيرةوالأمطاروفي.النباتاتأو،التربةتمتصهاأوتتبخرأو،المنحدرات

ذاتاقربةمنالمياهكشصريف،كذلكالسطحيالتصريف،طبيعيةبصورةالتصريففيهايتملاالتي،المناطق

لاحيث،والطينالغرينصشل،الدقيقالحبيبيالتركيبعلىالنباتاتلمساعدةالصناعىالتصريفنظمتستخدم

التصريفنظامويتكون.بسهههـلةالداخلإلىالماءيتسرب،أخرىلأغراضأيضا،النظمهذهتستخدمكماالنمو.

الأخاديدأو،الضحلةالقنواتمنسلسلةمنالسطحى.والطرقالمساكنتشييدمثل

التصريفعلىالاعتمادق5النظامهذاويقلل.العميقةمياهأوالأمطار،مياهمنالتربةفىالفائضةالمياهتتجمع

.العادةفيور؟يكونالذيالسطحيتحتإذا،التصريفإلىالتربةوتحتاج.الجوفيةالمياهأو،الري

المناطقاتجاهفىأوءعشوائيا،الضحلةالقنواتتحفرذراتها.بينالفراغاتملأتأوسطحها،علىالمياهركدت

طبيعية،بصورةالمياهفيهاتجريالتيالأراضيفيالمنخفضةذاتالمنطقةكانتإذا،التصريفإلىالتربةتحتاجكما

الواسعة.المسطحةالأراضيفيالأخاديدتستخدمبينماالحد،المائىبالنطاقويعنى.مرتفعمائيمستوىأونطاق

خطوطوفيمترينأومترعمقإلىالأخاديدوتحفروقد-مداهالمائيالنطاقيبلغ.تشئالتربةلمستوىالأعلى

السطحيةالمياهتصريففيالأخاديدوتستخدم.متوازيةمميئةالتربةأنواعبعضفي-التربةسطحمستوىإلىيصل

المائيةالنطاقاتخفضفيامشخداه!ايمكنكما،والجوفيةجذورنمومنالحدإلىيؤديالذيالأمر،التصريف

.والحيوانات،والالاتأضاس،احركةتعرقلأنهابيد،العاليةخفضهو،التصريفنظمودورتعفنها.أو،النباتات

المساحاتمنالأخاديدتقلصر،،ذلكإلىوبالإضافةمما،التربةإلىالهواءلدخولالفرصةلإتاحة،المائيالنطاق

.الأعشابانتشارعلىوتساعد،المزروعة.طبيعيةبصورةالنمومنالنباتيمكن

المتئالأسلوبهو.الس!دلحيتحتالتصري!لغرضالتصريفنظمتستخدم،المرويةالأراضيفى

التصريفنظامويتكونء.العاليالمائيةالنطاقاتلخفضامتصاصوبعد.أملاحعلىعادةتحتويالريفمياهآخر.

التربة.فيالمدفونةالموالحميرأو،الأنابيبمنسلسلةمنتتجمعوقد،التربةفىالأملاحهذهتبقىللماء،النبات

تسمثقوبوبها،اللدائنمنالتصريفأنابيبتصنعالتصريفنظمودور.وقفهأوالنباتنموتعطلإلىمؤدية

قطعمنفتتكون،الصريفمواسيرأماالماء.بدخول.الأملاحهذهإزالةهوالحالةهذهفي

طرفعندقطعةكلتوضعالقراميد.تسمىصلصالية،السطحيالتصريف:التصريفنظممننوعانهناك

ويدخللمم،03قطعةكلطولويبلغ،الأخرىالقطعةإلىيؤديانالنظامينوكلا.السطحيتحتوالتصريف

توضعوقد.قطعتينكلبينالفراغاتخلالمنالماءأوبركةمثل،منامسبمخرجإلىالفائفمةالمياهتصريف

!-!!قي!!!!لا!-ا-كم،3،-!-*-لرك!غ

!!،ء!،،ير؟ة--تنج-خ---!!-!"!+خ!،-37-كاء،لز

-+قيقيص!خ!!7صكححتش--7--

ئرل!!!+--!تر-لاأإأيا!مت!جمر--تو--7

---قي---ككلسصحكأ-!سس

قبلبعيداالماءالأنظمةوتحمل،القنواتمىسلسلةمناليمينعلىالسطهحيالتصريفأنظمةوتتكون.التربةمنالزأئدالماءتزيلالتصريفأنظمة

!كلىهذهالص!ولأنابي!.الأرضتحتالمدفونةوالموامسيرالأناليبمنسلسلةالسطحيتحتالتصريفأظمةوتستخدم.التربةفىيتسربأن

التصريفأنظمةمنتكلفةأكترالأنظمةوهذه.مناسبآخرمخرحأيأوبركةإلىالمياههدهوتؤخد.المياهفيهاتدخلصعيرةتقو!الشار

السطحي.
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وأالأنابيبحولالحافظةتسمىالخشنالرملمنطبقة

التصريفنظامتدخلقدالتيالتربةمنلحمايتهاالمواسير

فراغاته.وتسد

عشرةبينالمواسيرأو،الأنابيبقطرطوليتراوح

إليها،الداخلالماءمقدارعلىذلكوشوقف،سم2وه

تكونبحيث،ام2وثمانيةبينيتراوحعمقعلىوتدفن

.م185مواسيرأوأنابيبخطيكلبينالمسافة

ولكن،العمقبازديادالتصريفنظامبناءتكلفةوتزداد

للتصريف.المطلوبةالمواسيرعددقل،العمقازدادكلما

.الري:أيضاانظر

فىومعناهالعربيةاللغةفىالصرفدروسأحدا!غدر

ياءزيادةالاصطلاحوفيأضكبير،اعكسوهو،التقليلاللغة

الأغراضمنلغرضهيئتهمئغييرالاسمثانيبعدساكنة

الداهـ،فيرجيل:نقول.الصريحبالوصفإطنابدون

فىمايوضحالمثالوهذاالدار.فىصغيررجلمنبدلآ،

والتخفيف.اللفظفيالاختصارمنالتصغير

نحو:،عددهأوالمصغرحجمتقليلوفوائدهأكراضه

شاعرنحو:،شأنهتحقيرأو،دريهمات-دراهمنهير،-نهر

شأنه،تفخيمأو،دويهية-داهيةنحو:،تعظيمهأوشسويعر،-

الله)رضيمسعودابنفىالخطاببنعمرقولنحو

الوعاء،وهو)كنف(تصعيروهوعلماملئكنيفعنهما(:

إظهارأو،بنيابننحو:،وتدليلهعليهالتلطفأوالشفقةأو

وأ،صديق-صديقكزيل،غزالنحو:،والتحببالود

قبلنحو:القدر،أوالمكانأوالزمانقربعلىالدلالة

دوين.-دون،فويق-فوق،قبيل-

منخاليامعربااسماالمصغرالاسميكونأن.شروطه

والتي،،الذينحو:يصغرفلا،لفظهفىالتصغيرصيغ

وإذاللتصغير.قابلايكونأنكذلكشروطهومنوسويد.

الذينحو:شاذا،عدالشروطهذهفيهتتوافرلماسمصغر

اللتيا.-التي،اللذيا-

لا،السابقةللشروططبقاتمغر.لاالتيالأسماء

نحو:،للتعطمالملازمةالأسماء:التاليةالأسماءتصغر

اللهكأسماءشرعاالمعظمةوالأسماء،جسيمكبير،

السماوية،والكتبوالملائكةالأنبياءوأسماء،الحسنى

الأمسبوع،وأيامالشهوركأسماءزمنياالثابتةوالأشياء

،وسوىوغير،وبعض،وأجمعوجميعكل:والكلمات

غيركونهاحالوالمشتقات،الكثرةوجمعوغدا،والبارحة

.المشتقاتانظر:فعلها.عملعاملة

علىالعربيةاللغةفيالاسميصغرالتصغير.أوزان

لتصغيرفعيعل،الثلاثيلتصعيرفعيل:التاليةالأوزان

علة.حرفرابعهخماسىكللتصعيرفعيعيل،الرباعي

ضمالثلاثيالاسمصغرإذاللتمغير.العامةالقاعدة

ياء:تسمىساكنةياءثانيهبعدوزيدثانيهوفتحأوله

رباعياالاسمكانوإذاوليد.ولدنحو:التصغير،

عندليبأحيمد،أحمدنحو:أجاء،ابعدمافأكثركسر

.عنيدل

كثيرةفرعيةقواعدتوجدللتصغير.الفرعيةالقواعد

حروفهأحدحذفالذيالثلاثيالاسمأنمنهاللتصغير

عنعوضوإذا،يدية-يدنحو:التصغير،عنديردالأصلية

كانوإذا،أومشيةسنيهة-سنةنحو:،ردهجازالمحذوف

اللبسلأمنآخرهفيتاءزيادةوسبتأنيثعلامةبلامؤنثا

عيينة.-عين،دويرة-دار:نحو

ياءبعدماكسرعدمفيالثلاثيمعاملةالاسميعامل

ساحدىمختوفاكانإذاكأصلهامفتوحةوبقائهاالتصغير،

والألف،المقصورةوالألفاخاءا:التأنيثعلامات

-حمراء،حبيلى-حبلى،شجيرة-شجرة:نحو،ودةالممد

سلماننحو:،زائدتينونونبألفمختوماكانإذاحميراء،

نحو:،أفعالوزنعلىقلةجمعكانإذا،سليمان-

.أصيحاب-أصحاب

شىءمنهيحذففلا،الرباعيمعاملةالاسميعامل

بتاءالختومةالأسماء:التاليةالحالاتفيالتصغير،عند

مدرسةنحو:،أحرفبعةأبعدالممدودةالألفأوالتأنيث

خنيفساء.-خنفساء،فديرسة-

جمعأوتذكيرجمعأوتثنيةلعلامةالختومةالأسماء

،كويتبون-تبونكا،شويعران-نشاعرا:نحو،نيثتأ

نحو:،النمسببياءالختومةالأسماء،كويتبات-كاتبات

مغيربي.-مغربي

نحو:،أحرفأربعةبعدونونبألفالختومةالأسماء

.مهيرجان-نمهرجا

خماسيا،كانإنفعيعيلعلىيصغرالخماسيالاسم

ياء،كانإنالتصغيرعنديبقىفإنهمد،حرفآخرهوقبل

واوا،أوألفاكانإنياءويقلببريميل،-برميلنحو:

يكنلموإنعصيفير.-عصفورمصيبئ!-مصباحنحو:

ماعداها،وحذففقطبأربعةاكتفىعلةحرفرابعه

سفيريج.نحو:،يحذفلاوقد،سفيرج-سفرجلنحو:

النحوعلىيصغرعلة،حرفثانيهالذيالالممم

بقيأصليا،علةحرفالمصغرالاسمثانىكان:إذاالتالي

ثانيكانإذا.ثويب-ثوبنحو:التصغير،عندهوكما

إلىردآخر،علةحرفعنمنقلباعلةحر!المصغرالاسم

إذا.مويزين-ميزأن،بويب-بابنحو:التصغير،عنداصله

وأ،همزةعنمنقلئاعلةحرفالمصغرالاسمثانيكان

نحو:واوا،التصغيرعندقلبالأصلمجهولأوزائدا،

عولق-عاج،سويلم-لمسا،أويدم-آدم
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التالى:النحوعلىيصغرعلةحرفثالثهالذيالاسم

ياءفىوأدغمالتصغيرعندبقيياءالعلةحرفكانإذا

واواأوألفاالعلةحرفكانإذا،نبيه-نبيهنحو:التصغير،

عصية،-عصانحو:التصغير،ياءفيوأدغمتاياءقلبتا

كتيب.-كتاب

وجمعالسالمالمؤنثوجمعالسالمالمذكرجمع

دونألفاظهاعلىتصغرالقلةعلىيدلالذيالتكسير

-جفنات،كويتبون-كاتبوننحو:مفرداتها،إلىردها

أطيعمة.-أطعمة،جفينات

ثممفردهيصغرالكثرةعلىيدلالذيالتكسيرجمع

-غلماننحو:،عاقللمذكركانإنوالنونبالواويجمع

غيرلمذكرأولمؤنثكانإنوالتاءبالألفأو،غليمون

.جبيلات-جبال،شويعرات-شواعرنحو:،عاقل

لجمع.ا،لاسما،علم،لصرفا:أيضانظرا

)توفيرالري(؟الكيميائية)ال!وفالتربةانظر:ا!.

(.ومعالجتهالماء)تنقيةا"ءالاصطاعي("الصرف

وأالخشبمنأكثرأوقطعتينربطعمليةالتصفيح

وأحيانا،والضغطبالغراءدائمبشكلالأخرىالمواد

منكثيروتصنع.الرقائقتشكيلأيضاوتسمىبالحرارة

بتجمئطبقاتوالأقواسالمصفحةالكبيرةالعارضات

بحيثأليافها،تعرقمعالصغيرةالخشبقطعمنعديدة

الخشبيةالقطعنهاياتولاتكون.الأخرىمنهاكلتوازي

الواحدةتكونبحيثسويبشكلالمجاورةالطقاتفى

معخشبيةقشراتتجميعمنينئالأبلكالق.الأخرىمع

المجاورةالطقاتأليافتعرقاتمع،الخشبمنألواح

تعرقاتترتيبإعادةإن.مإلأخرىالواحدة،قائمةبزوايا

وثباتا،متسقةقوةالأبلكاشيعطيالتصفيحقبلالألياف

منه.المصنوعالخشبمنأفضلبعديا

الأبلكالت!.خشبأيضا:انظر

التنضيدأيضاعديهيطدقالضوئياللصفدف

)تجميع(لتصفيفالعديدةالطرقإحدىوهو،الضوئي

يستخدم.الفيلمأوالتصوير،ورقعلىالمطبعيةالحروف

التصفيفويؤدي.الطاعةلوحاتلتحضيرالفيلمأوالورق

فيهابماالمطبوعةالموادمعظمإنتاجفيمهمادوراالضوئي

والصحف.وابتالكتب

الضوفط،التصفيفماكيناتمنعديدةأنواعهناك

ورموز،والأرقام،للحروفضوئيةصوراتصدروكلها

،أساسيتانوحدتانلهاالأنواعوبعض.الأخرىالطاعة

تكتب.الضوئيالتصويرووحدةالمفاتئ!لوحةوحدة

قرصفيوتخزن،المفاتيحلوحةعلىتصفيفهاالمرادالمادة

الضوئي.التصويروحدةالقرصهذاويشغل.مغنطجسى

الحروفالطاقمالفيلمسالبالوحدةهذهوتحوي

مطعي.نمطرموزمنكاملةمجموعةوهي(.المطبعية

السالب،علىالمطلوبةالرموزعبرضوئيضمعاعويسلط

للرموز.الضموئيالتصويرموجبفيصدر

الضوئيالتصفيفماكيناتبعضتوصيلويمكن

الوصوليمكنهاالماكيناتهذهومثل.الحواسيبإلى

ولولاكثيرةمهامالحوالمميبوتؤديرمز.4!005إلى

،المثالسبيلوعلىأداؤها،الإنسانعلىلوجبذلك

لإخراجالضرورةعندالكلماتأجزاءبينفواصلتضع

توجدالمتسقةالسطوروفي)متسقة(.طباعيةسطور

اليسرىالهوام!تكونبحيثالكلماتبينمسافات

منتظمة.

الضوئيالتصفيفماكيناتمنأخرىأنواعوهناك

هذه.الضوئىللتصفيفكاثودأشعةبصمامتشغل

منصورايكونوهوالكاثود،أشعةصمامبهاالماكينات

لكلالأوامرتخزن.الحاسوبمنلأوامرطبقاالطباعةرموز

يسمىالحاسوبمنقسم،المطبعيةالحروفطاقمفيرمز،

تصفسوفالتيبالمادةالحاسوبتغذيةوتتم.الذاكرة

ذاكرةمنالمعلوماتولاستخدام.الذاكرةفيأيضاوتخزن

منشمعاعاتالكاثودأشعةصماميولد،الحاسوب

الشاشة.علىالرموزصورإصدارتعيدالتي،الإلكترونات

ورقداخلعدساتخلالمنذلكبعدالصورإبرازويتم

التحليلماكيناتتصدروحاليا.فيلمأو،حساستصوير

جدادقيقةصورةالكاثود،أشعةصمامذاتالعالي

الكاثودأشعةصمامماكيناتوبعض.عدسةولاتتطلب

لتصفيفطريقةالإلكترونيالكاثودأشعةبصمامالضوئيالتصفيف

شعاعاالكاثودأشعةصماميسقط.الضوئىبالتصويرالمطمعيةالحروف

عبرالصورتركز.المطعيةللحروفصوراتشكلالتيالإلكتروناتمن

الموجبةالصورةعلىللحصولالفيلميحمض)أعلى(.فيلمعلىعدسة

)أسفل(.المطعيةللحروف
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الدقيقةفيرمز000.03إلىمايصلتصفيفيمكنها

.المستخدمالطباعةأسلوبعلىاعتمادا

الطريقةتفوقعديدةمزايالهالضوئيوالتصفيف

البمتستخدمالتيالمطبعيةالحروفتنفيذفيالأقدم

ماكيناتومعظمكثيرا،أسرعالضوئيفالتصفيف.الفلزي

الطباعةحجمتصغرأوتكبرأنيمكنالضوئيالتصفيف

المطبعية.الحروفطقممن

تصفيفعملياتمنكثيراالحاسوبالمشخداميبسط

التغييراتتتمأنيمكن،المثالسبيلعلى.المطبعيةالحروف

أستخدامإعادةبدونالنصوصلأحدصفحةأوسطرفي

تغذيةوتتم،الصفحةأوكاملأالسطرلكتابةالمفاتيحلوحة

الحاسبيقومثم،الجديدةبالمعلومةبسهولةالحاسوب

ذاكرته.فىالضروريةالتغييراتلماجراء

الطباعة.:أيضاانظر

فىبوخزالشخصفيهايحصحالةالأ!ا!قصقدع

وهىاحمرار.الجلدفىيكونوقد،وحرقةحكةمعالجلد

الرئيسىالسببيرجع.خاصةبصفةالقدمينجلدتصيب

وتكتسب.الرطوبةأوالقارسللبردالتعرضإلىللإصابة

فتسهل،الأولىالإصابةإثرالبردضدحمساسيةالقدمان

مجددا.إصاببها

حمايةطريقعنالأطرافبتصقيعالإصابةتمنع

الأجوأءفيالثقيلةوالجواربالدافئةالأحذيةبلبسالقدمين

والتدليكالمنتظمالرياضيالتمرينويساعد.والرطبةالباردة

الإصابة.بمنطقةالدمويةالدورةتنشيطفي

عنهبالتصقيعالإصابةلدىالأنسجةتدميرمدىيقل

هىالحالةلمعالجةوسيلةوخيرالبرد،بلفحةالإصابةعند

الغرفة.حرارةدرجةفيليدفأوتركهالمصابالطرفر!

الصمم)1!مراض(بمالأذنانظر:الادن.تصلب

)الأمراص(.

يصيبنادرمرضالعصبيالجالبيالتصلب

باسمأيضاويعرف.منهالشفاءويصعبالعصبيالجهاز

الجانبيالتصلبمرضشلف.الحركيالعصبونمرص

ينئبحيث،العضلاتفيتتحكمالتيالأعصابالحصي

وينصئالأطباء.الموتوأخيراوالضلل،الضعفذلكعن

يوجدولا.استطاعتهمقدروالحركةالنشاطبمتابعةالمرضى

العصبي.الجانبيالتصلبمرضيوقفأنيمكنعلاجأي

تتفتتعندماالعصبيالجانبيالتصلبينئمرض

.وتموتالشوكيوالحبلالدماغفيالعصبيةالخلايابعض

العضلاتتجعلالحركيةبالعمبوناتالمسماةالخلاياهذه

إليها.عصبيةرسائليسمىماأونبضاتيارسالتعمل

نقلعلىالمقدرةتفقد،الحركيةالعصبوناتتفتتوعند

تدريجياعليهاتسيطرالتيالعضلاتتفقدحيثالنبضات

الأطباءيمستطعولمببطء.وتموتالعملعلىالقدرة

وموتها.الحركيةالعصبوناتتفتتسبباكتشاف

العصبوناتترسلعندما،الصغيرةالنفضاتوتحدث

إليمنتظمةغيرنبضاتالموتإلىطريقهافىالتى

زائد،بشكلضعيفةوالأرجلالأيديوتصبح.العضلات

المهاموإنجازالسير،علىقادرينغيرالمرضىويصبع

،الوزنمنالكثيرويفقدون،أيديهمبوساطةالبسيطة

عضلاتهم،منفائدةلايصبححيث،مشلولينويصبحون

يحدثوأخيراصعئا.شيئاالابتلاعأوالحديثويصبح

عنالتنفسفيتتحكمالتىالعضلاتتتوقفعندماالموت

فترةخلالذلكيحدثكثيرةحالاتوفىوظيفتها.أداء

الأعراضظهوربعد،سنواتوخمسسنتينبينتتراوح

.المرضلهذاالأولى

فىولايؤثر،مؤلمغيرالعصبيالجانبىالتصلبومرض

البشرية،الأجناسجميعبينالمرضهذاويحدث.العقل

يصيبمابضعفالرجالويصيب.الاجتماعيةوالطقات

فيالمرضلهذاالأعراضالأولىوتظهرتقريئا.النساء

العمر.منالخمسينيات

ويحدث.الشرايينيصيبمر!الشرايينتصلب

جدرانفيللمرونةوفقداناالسمكفىوزيادةتصلبا

.الشريان

صمورمنها،،الشرايينلتصلبأشكالعدةتوجد

الشريانمنالوسطىالطبقةتصبحوفيهمونكيبيرج،

الشريينيوالتصلب،الكالسيومترلحمباتبسببمتصلبة

يفوقالذيوالشكل.الصغيرةالشرايينفىيؤثرالذي

النوعهوكبيرةبدرجةالأخرىالأشكالكلانتشاره

)تصلبالعصيديالتصلباسمعليهيطلقالذي

المتوسطةالشرايينفيالعصيديالتصلبيؤثر(.الشرايين

القلبإلىالدمتحملالتيتلكوبخاصة،والكبيرة

بشكلالمرضآثارتظص.والساقينوالكليتينوالدماغ

ولكنها،الناسمنالسنوكبارالعمرمتوسطيفيرئيسي

منالعصيديالتصلبويعدأيضا.السنصغارتصيب

هذهبقيةتناق!ق.المتقدمةالبلادفىالرئيسيةالأمراض

.العصيديالتصلبالمقالة

الموادبعضتبدأعندماالعصيديالتصلبيبدأ.أشابه

في-الكولسترولولاسيما-الدممجرىفيالدهنية

وعلى.للشرايينالداخليةالبطانةعلىرواسبتشكيل

الخيوطالمسماة،الرواسبهذهتأخذ،السنينمدى
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مكونة،السمكفيوألازديادالتضخمفي،الدهنية

للشرايين،الناعمةالبطانةتهيجخشنةأطرافلهالويحات

الخلاياتراكمويسبب.ندباتوتكونالخلاياموتمسببة

تجعل)البلاك(اللويحاتعلىأنسجةوالكالسيومالميتة

يؤديوقد.الدمسريانيعوقمماوصلبةضيقةالشرايين

علىدمويةجلطةحدوثإلىللشرايينالخشنالسطح

انسداداالدمويةالجلطةتسببأنويمكن.الشريانيالجدار

.الشريانفيفجائيا

التصلبإلىتؤديالتيالخطورةعواملبعضوهناك

السجائر،وتدخين،الدمضغطارتفاعأهمهاالعصيدي

الخطورةعواملومن.الدمفىالكولسترولنسبةوارتفاع

ومرض،الجسمانيالنشاطوقلة،الوزنزيادةالأخرى

المسماةالدهنيةالمركباتمنمرتفعةنسبووجودالسكر،

الجليسريد.بثلاثي

سريانفيانخفاضالعصيديالتصلبعنينتج.اثاره

هذهتغذيهاالتيالأنعسجةلأنالمريضةالشرايينخلالالدم

وانخفاض.الأكسجينمنكافياقدرالاتتلقىالشرايين

وبطءوالخدرالدوخةيسببقدالدماغإلىالدمإمدادات

إمداداتانخفاضويسبب.الأعراضمنوغيرهاالحديث

الصدرية،الذبحةيسمىالصدرفيحاداألمأالدم

ينئالدماغأوالقلبيمدالذيللشريانالكاملوالانسداد

وانخفاض.التواليعلى،دماغيةسكتةأوقلبيةنوبةعنه

وأالدمضغطارتفاعيسببالكليتينإلىالدمسريان

المضيأثناءأئاالعصيديالتصلبويسبب.الكلويالفضل

الخلايا(.)موتالغرعرينايسببكماالجلدفيوتقرحات

منكثيراأنالأطباءأغلبيعتقدوالعلاخ.الوقاية

منبالتقليلتجنبها،يمكنالعصيديالتصلبحالات

الناسينصحونفالأطباءثمومن.الخطرةللعواملالتعرض

زائديكانواإنالوزنوتخفيضالسجائر،تدخينبتجنب

ارتفاعورصد.منتظمبشكلالرياضةوممارسة،الوزن

مهمأمرعليهماوالسيطرةالسكرومرضالدمضغط

قليلغذائىبنظامأيضاالأطباءمنكثيروينصح.للغاية

المشبعة.والدهونالكولسترول

علىشركز،الوقايةمثل،العصيديالتصلبوعلاج

يتناولونالمرضىوبعض.الخطورةلعواملالتعرضمنالتقليل

أصيبوإذا.الكولسترولكميةتخفضالتيالأدويةأيضا

وفي.ضروريةتصبحالجراحةفإن،بعائقرئيسىشريان

تر!أوالمريضةالشرايينتستبدلقد،الحادةالحالات

تنطويأخرىتقنيةوهناك.الاصطناعيةأوالطبيعيةبالشرايين

وبعدالمسدود.الشريانداخل(رفيع)أنبوبقثطارإنزالعلى

.الشريانجدارانسدادلفتح،البالونينفخذلك

.الشريان؟الصدريةالذبحةالأنورسما،:أيضاانظر

السكتةالشراصشبمتصدبانظر:.العصيديالتصلب

(.)الأسبابالقلب)الأسباب(،الدماغية

وسمكهاالعظامصلابةازديادالعظامتصلب

كله،العظمأو،العظاممنجزءايشملوقدوكثافتها.

العظمشيوعأأشكالهوأكثر.برمتهالعظميأوالهيكل

يحدثنادروراثيمرضليهو،العظمتصخر-أوالرخامي

الكثافةشديدةالعظامتصبحالمرضهذافي.الأطفالعند

،العظاملنقيالحاويالفراغالثخانةهذهوتملأ.والثخانة

ونتيجةالحمراء،الدمبصئثرياتيقومالذيالنسيجوهو

العظاموتصبحشمديد.دمفقرالطفلعندينشألذلك

منأكثربسهولةوتنكسر،هشاشةأكثربالتصلبالمصابة

جزءفيالعظامتصلبينشأأنيمكنكما.العاديةالعظام

.ورمنتيجةالعظمأجزاءمن

وقد،العصبيالجهازيصيبمرضالمتعددالثصلب

الإصابةفيالأمرنهايةفىويتسببعديدةسنواتيستمر

فىجزئياوفقداناالأرجلفيشللاتشمل،خطرةبعاهات

ويظهر،الرجالمنأكثرالنساءالمرضهذاويصيبالبصر.

علىأعراضهوتظهر.الباردةالمناطقفىرئيسيةبصورة

علاجيمكنولا.سنة45إلى02سنمنالمرضىأغلب

.المرضهذا

للغمدالتدريجيبالتفككالمتعددالأنسجةتصلبيتم

والحبلالدماغفيبالأعصابيحيطالذيالنخاعى

تسمىمتصلبةصغيرةمناطقعدةتظهر.الشوكي

النخاعي،الغمدعلىمتفرقةبصورة)البلاك(اللويحات

.الأعصابلمساراتالطبيعيةالوظائفوتعرقل

للمناطقوفقاالمتعددالتصلبأعراضوتختلف

يتزايدالزمنوبمرور.الشوكيوالحبلالدماغمنالمصابة

يتسببمما،للمريضالنخاعيالغمدفياللويحاتتكون

التصلبالأطباءويشخص.جديدةأعراضظهورفى

تقنيةوهناك،الأعراضعلىبناءرئيسيةبصفةالمتعدد

نأيمكنالنوويالمغنطيسىبالرنينالتصويرتسمى

اللويحاتصورساعطاءوذلك،التشخيصفىيساعد

.الدماغداخل

بعضولكن،فجأةالأوليةالأعراضتظهرماوعادة

وقد.بالتدريجسوءاالحالةتزدادثمببطء،تبدأالحالات

الخطى،ثابتغيروسيرالرؤيةبازدواجالمريضيصاب

وقد.الساقينأوالذراعينفيوضعف،التوازنوفقدان

إلىبالإضافة،الخفيفالوخزأوبالخدرالأصابعتصاب

عدةوبعد.الرأسأوالساقينأوللذراعينتشنجيةحركات

تماما.تختفىأوالأعراضهذهحدةأسابئتقل
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أعراضتتبعها،محدودةفتراتالمريضصحةوتتحسن

ثلثحوالىويصاب.مستمرةبصفةتسوءمتوقعةغير

منهمالقليلولكنخوة،بعاهاتالمتعددالتصلبمرضى

بسببه.يموت

ويعتقد.المرضبهذاالإصابةسببالأطباءولايعرف

سنقبلالأطفاليصيبفيروسسببهأنالباحثينبعض

فيشساذافعلردالفيروسيسببوقد.عشرةالخامسة

الأمراضمننفسهالجسميحمىماوعادة.المناعةجهاز

ولكن.العدوىتقاومالمضادةالأجسامتسمىموادبإنتاج

جهازفيعيبوجوديسمحقدالمتعدد،التصلبحالةفي

النخاعى.الغمدبتدميرالبيضاءالدملخلاياالمناعة

مورثاتأن،السبعينياتخلالالباحثوناكتشف

والمورثاتالمتعدد.التصلببحدوثترتبطمعينة)جينات(

الحلية.أنشطةفيتتححمدقيقةوراثيةوحدات()الجينات

مناعةجهازفىالمتعددبالتصلبالمرتبطةالمورثاتوتتحكم

معتتفاعلالمورثاتهذهأدالعلماءبعضويظن.الجسم

نأيمكنحالةلإحداث-بعدتحديدهيتملم-بيئيعامل

بعضاستخدامأظهروقد.المرضبهذاالإصابةإلىتقود

المرضى.بعضلدىالمتعددالتصلبعلاجفيأملاالعقاقير

موجهالهورمونهوالعلاجفىالمستخدمةالعقاقيروأكثر

الكظر.قشرة

والبلاستيك،،الورقحمايةأوتغطةللئارالتصميد

الحرأئق.منالأخرىوالمواد،والأخشاب،والمنسوجات

للنارمصطبالتصميدأنالحرائقمكافحةخبراءويعتقد

كالصلبللاحتراقالقابلةغيرالموادلأنوذلك؟دقيقغير

الشديدبمبالحريقمادرجةإلىأيضاتتأثروالإسمنت

ينصهر،قدأومقاومتهدرجةتضعفقدالصلبفالحديد

الخبراءيشيرلذا.التشققيصيبهأنيمكنالإسمنتأنكما

المعوقةأوللناربمصطبالمقاومةالنارضدالموقاةالموادإلى

الموادهذهلوقايةتستخدمالتيالموادويسمونللنار،

النار.معوقات

علىأو-الموادمئاحتراقعلىالنارمعوقاتوتساعد

هذهوبعضللنار.تعرضتماإذاتلفهامنتقلل-الأقل

الموادتحتاجهالذيالوقتتطويلعلىتعملالمعوقةالمواد

الاحروبعضهاوانفجارها.اشتعالهازمنفتؤخربهاالمعالجة

مناشتعلتماإذانفسهاتلقاءمنالنارتخمدالمادةيجعل

الأجسامإلىالنارانتشارتوقفثمومن،صغيرةنارجراء

بها.المحيطة

والأكسجين.والحرارةالوقودتفاعلعنالحرائقتنتج

الحريقلمقاومةبهاالمعالجةالموادالنارمعوقاتوتساعد

لهذهالتفاعليةالطبيعةأي؟الاحتراقكيمياءفىبالتدخل

وقايةيمكنالمثالسبيلفعلىبينها،فيماتحدثالتيالعناصر

بطقةبتغطتهالناريقاومحتىللاحتراقالقابلالسطح

فعندما،الانتفاحيةالطبقةتسمىالاشتعالتعوقخاصة

منسميكةطبقةلتكونتنتفخللنارالطهبقةهذهتتعرض

)الحرارة(.والنار)الوقود(السطحبينالعازلةالرغوة

وأفيزيائيةتغيراتالناريةالمعوقاتمنكثيريحدث

اشتعالأ،أقللتجعلهاللالتهابالقابلةالمادةفيكيميائية

غازاتتبعثللحريقتتعرضالتيالمادةيجعلوبعضها

،المادةهذهباشمتعالالخاصةالكيميائيةالطبيعةمعتتفاعل

اللهب.تخمدثمومن

الاشتعاليةالموادقابليةتغيرالتىالمعوقاتتستخدم

المنسوجاتمنتجيأننجدالمثالسبيلفعلى.طرقبعدة

الحريقلمقاومةتقريباودائمةعاليةدرجةعلىيحصلون

فيالمستخدمةوالصناعيةالطبيعيةمنسوجاتهمفى

التنجيد،وصناعة،والجوخ،والأغطيةالسجاد،صماعة

المادةمركباتتربطالتىالعملياتخلالمنوذلك

ناريةإعاقةعلىالحصولويمكنجزيئئا.بالنسيجالمعوقة

مثلكيميائيةمحاليلفيالمنسوجاتبغمسمؤقتة

،الأمونيومثنائىوالفوسفات،البوريكحمضأوالبورق

موادالورفمنتجويضيفكما.الأمونيوموكبريتات

والورقالعاديالورقإلىالموادلهذهمشابهةكيميائية

.المقوى

الموادتفيأنعلىالقوانينتنصالبلدانمنكثيروفى

الاخرىوالمنشآتوالمدارسالدوربناءفىالمستخدمة

تضعهاالمعاييروهذه.الحرائقلمقاومةخاصةبمعايير

قواعدوهناك.حدةعلىمنطقةكلفيالمحليةالسلطات

الملبوساتبعضتعالجأنينبغيأنهعلىتنصأخرى

.للنيرانمقاومةبموادالأطفالكثياب

والجددالقماشلمعالجةطريقةالمائيالدصميد

ويتمالماء.عنهايعزلبحيث،الأخرىوالموادوالخشب

المائى.التصميدفيمختلفةكيميائيةمحاليلالحشخدام

علىواقيةطبقةتكوينطريقعنتقريبامعظمهاويعمل

تصميدها.يرادالتيالمادة

منمحاليلفىثقوببهاالتيالموادنقعشمماوغالبا

الموادبعضأوالبرافينأوالكتانبذرزيتأوالمطاط

ويملأللماء.صامدةنفسهاهيتكونالتي،الأخرى

علىالسليكونويستخدم.الثقوبللماءالصامدالمحلول

انظر:للماء.والموادوالمبانيالملابسلتصميدواشعنطاق

.السليكون

تقدما،التصميدطرقالنسئأكثرصناعةوتستخدم

الخيوطنسجقبلالتصميدبطقةالخيوطتغطيةيمكنحيث



الرشاشاتأوعيةفىللماءالصامدةالمحاليلوتباع.بعدهأو

المنزلي.الاستخدامأجلمن

إنجلترامنماكنتوشتشارلزاخترعأم382عاموفي

وأصبح.والمطاطالقماشمنمصنوعاللماءصامدانسيجا

منالمصنوعالمطرلمعطفالشائعالاسمهومطكنتودت!،

اخترعها.التيالواقيةالمادة

إلىالتوصلأجلمنللموادمقصودترتيبالثصميم

الفنونجميعفيمهمدوروللتصميم.معينأثرأونتيجة

الصناعية.المنتجاتمنالعديدابتكارفىوكذلك،الجميلة

المصئتخدمةالأساسيةالتصميممبادئالمقالةهذهوتناقش

البصرية.الفنونفي

بالاعتمادالاخرونالبصريونوالفنانونالرسامونيعمل

باتجاهويهتمون.والالوانالأشكالوالخطوطعلى

ويحاول.الألوانقظليلو،الأشمكالحجمو،الخطوط

أنهيبدونموذجفيالعناصرهذهترتيبالبصريونالفنانون

التأثير،هذاعلىالحصولتموإذاللمشاهد.ارتياحمبعث

.الوحدةسيحققالتصميمفإن

فيالأشكالأوالخطوطتكرارمنويتألفالتكرار.

الألوانطبعاتوتتميز.التصميممنواسعةمساحات

الطعاتهذهمنولكثيرللتكرار.تناولهابطريقةاليابانية

التصميممبادئبعض
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فيصورهاتنعكسمناظرأوالمطر،مندقيقةمائلةخطوط

متكرر.بشكلالماء

الئصميممبادئبعض

التآلفعلىالحصوليمكن.التوازنأوالتالف

متناسقايكونفقد.متعددةباساليبالتوازنأو)التناغم(

،التامالتوازنعن)بعيدامتناسقعيرأو(توازنحالة)في

صغيرةمساحةتستطعقدأومبهللعين(.ذلكمعلكنه

ذاتالصغيرةالمساحةكانتإذاكبيرةمساحةموازنة

تعادل(واللونالمعالجة)بسبب-للعينبالنسبة-أهمية

.الكبيرةالمساحةأهمية

الأحمرفاللونان،التالفنقيضهوالتنافر.أوالتباين

.الحمرةعلىيحتويالبرتقاليلأنمتناسقانوالبرتقالى

منهماكلالأنالبيضيوالشكلالدائرةتتناسقكما

لاينسجمالقصيرالخطانغير.منحنيةخطوطمنمصنوع

معه.متباينهوبل،الطويلالخطمع

والحركةالإيقاععلىالحصولشم.والحركةالإيقاع

الموضوعةالمتكررةالرسومأو،المتموجةالخطوطباستعمال

تكسبالتيوالمعينةالساكنةالنماذجمعيتناقضبشكل

أهمية.التصميم

كافةالعناصرتتجمععندماالوحدةتحدث.الوحدة

والوحدة.متماسكةكاملةوحدةلتكونماتصميمفى

كا3803-كا3

الأشكالوضعتإذايتحققاللتناسقالتوازن

يأمركزمنمتساويةمسافةعلىالمتماثلة

مركب.عمل

يمك!والألوانوالألتحكالالخطهوطفيالتكرار

التناسقمنشاملمظهرإنتاجفييساعدأن

مرك!.عملأيفي

3-180

و!إكبرإذاينتجالمتناسقغيرالتوازن

أصغرهما.منالمركزإلىأقربالشيئين

"أ"أ

"أ

"أ

الخطهوطتكرارويعطي.التنوعيوفرالتناغم

التصميملهداتناكماوالمتموجةالمستقيمة

بالحركة.وإحساسا

صغيرشكلوضعإذاينشأالبصريالتوازن

تألقا.أقللكنهحجفاأكبرشكلقربمتألق

ح.الارتيعلىباعثلتساملتأثيرالوحدة

والألوأنوالتكرارالمتناسقغيرالتوازنويساعد

التصميم.هذأعلىالوحدةإضفاءفيالمتناسقة

!
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متوازنة،كتلهكانتإذاوحدةوللتصميم،بالتوازنشبيهة

الوحدةأنإلا،متناسقةوألوانهأنغامهكانتإذاأو

هذهجميعانضمناتعنىلآنهاالتوازنعنتختلف

فىتناسقتكويناجلمنمعاتعملالمتوازنةالعناصر

كله.الخطط

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اهسمرخالسينماصساعةالأثاث

الملابسئرةالطالأوبراا

الموصةرةلعمااالموية

!د،المح!الإسلاميةالعمارةالصناعيالتصميم

الهمدسىالممطالعربىالتشكيليالفنالرسم

الهمدسةالإسلاميةالفنولىالداحليةالرخرفة

ةرالسيا

تكونبحيثجسمتشكيلالائسيابيالتصميم

الموائعفىحركتهأثماءيمكنماأقلفيهالمؤثرةالمقاومة

ماعلىلجسمانسيابيشك!!أفضليتوقفغاز(.أو)سائل

المائع.فىالصوتسرعةمنأكثرأوأقلكيتحركانإذا

ناينبغي،الصوتسرعةمنأقلبسرعةيتحركفلكي

وأن،المقدمةومستدير،كبيرةبدرجةحادغيرالجسميكون

،والطائراتفالغواصات.الذيلنهايةإلىمستدفايكون

بهذاتصمم،الصوتسرعةمنأقلبسرعةتطهيرالتي

الأسماكوتعالىسبحانهاللهخلقالطيعةوفي.الشكل

سرعةتفوقالتيالحركةأما.الانسيابيالشكلبهذا

المقدمة،فيحادشكلأطجسميكونأنفتتطلب،الصوت

الصوتيةفوقوالطهائرات.الاصطدامموجاتآثارتق!لكى

الشكل.هذاتتخذالصواريخوكذلك

عبورهأثناءالجسمفيتؤثرالتىالمقاومةقوةوتعسمى

فيتؤثرالتيالسحبقوةوتعتمد.السحبالمابقوة

الجسم.حولالمائعأنسيابسهولةمدىعلىالجسم

الجسمحولويمر،المائعمنجزءأييتخذهالذيوالمسار

الجسمكانوإذاانسيابا.يسمى،منتظمانسيابفي

اليميرإلىأد،5-الالسياليالحسمهدايبدي.الانسيابىالتصميمآثار

إلىأدلاه-المستديرالحسمأما.عرهيمرالديللسائلمقاومةأقل-

للسائل.مقاومتهسيزيدمعاكساتيارايحدثفهو-اليسار

السيالىيمجسمانسياليجسم

55

ا

السائلتدقق

11

المعاكسةالتياراتالسائلتدفق

وتمر،المقدمةعندبانتظامتتفرقالانسياباتفإنانسيابيا،

الذيل.عندتلتقىثم،الجسمحولبانتظام

ويدوريدومالمائعفإنانسيابيا،الجسملكنلمإذاأما

الحركاتهذهوتعرف.الجسمحوليمرعندمابعنف

الجسمسطحعنالمائعينفصلوقد.الهوائيةبالدوامات

السحب،قوةمقدارويزداد.خلفهجزئيافراغافيحدث

الضغطقوةلموازنةالجسمخلفالضغطقوةانعدامبسبب

الأمامية.

ففي؟هوائينفقفيالجسمأنسيابيةآثارقياسويمكن

قوةقياسيمكنحتىبالجسمماراالهواءيهبالنفق

دخانبإضافة،مرئيةالانسياباتجعلويمكن.السحب

لوحتعرضيختبرفعندما.نقاطعدةعندالهواءإلى

النفق،داخلالهواءلتدفق،عموديوضعفى،مسطح

اللوع.أطرافحولتتلوىالانسياباترؤيةيمكن

وفراغا،دواميةتياراتمخلفا،وراءهالهواءيضطرب

نسبيا.كبيرةاللوحعلىالواقعةالسحبقوةوتكونجزئئا،

يمكن،هوائىنفقداخلتماماانسيابىجسماختبارولدى

انتظاما،أكثربمسارالمسطحاللوحخلفالانسياباترؤية

مقاومةوتقلالجسمخلفدواميةتيارأتتحدثولا

السحب.

تؤثرعواملثلاثةهناكفإن،الجسمشكلعنوفضلا

الجسممساحة2-المائعكثانةا-هىالسحبقوةفي

وتتضاعف.المائعفىالجسمسرعة3-للمائعتتعرضالتى

المعرضةالجسممساحةتضاعفتإذاأيضا،أسسحباقوة

قوةفإن،الجسمسرعةتضاعفتإذاول!سللمائع.

.مراتأربعتتضاعفالسحب

الهوائى.النفقبمالهوائيةالديناميكاأيضا:انظر

الداخدية.الزخرفةانظر:.الداخليالتصميم

(.الباليهرقصات)تنطممالباليهان!:.الرقصاتتصمدم

المنتجاتوتطويرتخطيطعمليةالصئاعيالتصميم

لتؤديالمنتجاتالصناعيونالمصممونيبتدع.والأنظمة

جذابة،المنتجاتهذهتكونأنيجب.محددةوظائف

تكونوأنبه،وموثوقاأيضا،مأمونااستخدامهايكونوأد

تصنيعهايكونأنيجبكما،الحفظسهلةالأشياءهذه

يجمعواأنالصناعيينالمصممينوعلى.مكل!وغيرسهلا

والموادالكلفةومعرفةالهندسيةوالمعرفةالفنيةالمقدرةبين

التسويق.وظروفالتصنيعوعمليات

المصممينبعضيعمل.الصناعيالتصميممتنجات

المنازلفيتصلللاستخداممنتجاتلابتداعالصناعيين
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والاتالسيارات:المنتجاتهذهمثلوتشمل.والمكاتب

تستخدمالتيوالأدواتوالحواسيبالضوئيالتصوير

وأجهزةالمكتبيةوالأثاثاتالإضاءةتثبيتوأدواتبالأيدي

مثل،خاصةمشاريعفياخرونمصممونويعملالتلفاز.

،بالمنتجاتالخاصةالتجاريةوالعلامات،التغليف

منعدديعملكما.المبانيفيالداخليةوالتصميمات

تلوثمكافحةمشاريعمجالفيالصناعيينالمصممين

الفضائية.المراكبوتطويرالبيئة

المصممينبعضيعمل.الصناعيالمصمميعملكيف

فىيتخصصونوقد،واحدةشركةلحسابالصناعيين

شركاتاخرونويمتلك.المنتجاتمنفقطقليلعدد

لحسابها.يعملونأوالمنتجاتمنالكثيرتضماستشارية

مشروعلمانجازللقيامعادةيعملونأوالمستشارونويستأجر

واللعميلاستشاريةمجموعةبوصفهميعملونوقد.معين

بالعميل.الخاصالمصممينفريقلمساعدةخبراتهميقدمون

منمئاتعدةكبيرةاستشاراتشمركةتستخدموقد

والفنانونالمعماريونالمهندسونذلكفيبما،الموظفين

.والفنيونالتسويقوخبراءوالمهندسون

منتجاتهميجعلواأنالصناعيينالمصممينعلىويجب

إذا،المثالسبيلوعلى.عديدةنظرلوجهاتبالنسبةجذابة

تبريدبجهازيعملبرادلإنتاجيخططمصمماأنافترضنا

البراديكونأنيجبالحالةهذهففيجديد،مظهرله

يكونأنيجبكماتنطفهيسهلبحيثومصمماجذابا

حفظعلىقادرايكونوأن.الطاقةاستهلاكفىاقتصاديا

بصورةيبردهاوأن،الأغذيةمنمنوعةوأحجامأشكال

لوضعهصالحاالجديدالبراديكونأنيجبكما.صحيحة

الذوقمعليتلاءمأقلمتهوتسهلالنموذجيالمطبخفي

لصمعمتقدمةأحهزةيستخدمونماكثيراالصناعيوناللصممون

بأشعةيعملجهازاالعاملهذاويستخدم،المستوىرفيعةمنتجات

الليزر.

غيرإنتاجهيكونأنيجبهذاكلوفوق.الفردي

مكلف.

حولالأبحاثمنكبيربقدرالمصممونويقوم

بالمنتجاتالمتعلقةوالأمثلةالتقاريرويدرسون.منتجاتهم

مايفضلهلمعرفةبمسحكذلكويقومون.بدقةالمنافسة

للمنتجاتالتصميماتمنعددلمايداعثم.المستهلكون

الت!ميماتهذهمناقشةوتجريابتكارها.يريدونالتي

وبعد،التسويقوخبراء،والمهندسينالمديرينمعالأولية

،التصميماتهذهالشركةفيالمسؤولونيقبلالمراجعات

وفيما،للمنتجاتالصلصالمننماذ!المصممونويعد

التيالحقيقيةبالموادالمنتجاتمنتصئكاذجبعد،

اختبارها.يجريثمصناعتها،فيستستخدم

في!رةلأولمصمممصطحاستخدم.تاريخيةنبذة

تقسيمزادعندماالميلاديعشرالسابعالقرنأواخر

يصممالحرفيالعاملكان،التاريخذلكوقبل.العمل

بدأعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي.صناعتهأثناءالمنتج

الآلاتمنوغيرهاالكهربائيةالأدواتإنتاجالمصنعون

شراءالناساعتاد،الأيامتلكوفي.المنازلفيلتستخدم

يكترثواولمبأعمالهمالقيامفيلاستخدامهاالالات

لجمهورأتيحتالعشرينالقرنأوائلوبحلولبمظهرها.

وأجهزةالمذياعأجهزةشراءعندالاختيارفرصةالمشترين

جهازيالزبائنوجدوإذا.المماثلةوالأجهزةالخبز،تحميص

أكثرهمايختارونفإنهم،المستوىبذاتيعملانراديو

الجيدالتصميمإلىالحاجةالمصنعونوأدرك.جاذبية

مهنةوتطورت.المبيعاتمستوىارتفاععلىللحفاظ

وللمصممين.الحاجةهذهلسدالصمناعيالتصميم

تقدمالتيالمنتجاتتحديدفيكبيرأثراليومالصناعيين

للمستهلكين.

التصميم.أيضا:انظر

والكتبالسياراتمثلالسلعإنتا!عمليةالثصئدع

المنتجاتوآلافوالأقلاموالورقوالأثاثوالملابس

رخاءفيكبيرةقيمةالمنتجةالمصانعتمثل.الأخرى

للعملعامل001مصنعيستأجرعندمافمثلامجتمعاتها.

فيمتمثلة،المصنعخارجوظيفة175يولدأيضافإنهفيه،

يمدونالذينمنوغيرهموالكتبةالمقصفلطاقموظائف

يحتاجونها.التيوالخدماتبالسلعالمصنععمال

التصنيعأنواع

وأيضا،خفيفةأوثقيلةإلىالمصنعةالسلعتقسيميمكن

ظروفالمنئالمعمرويتحمل.معمرةعيرأومعمرةإلى

بسرعة.المعمرغيرالمنتجيستهلكبينما،طويلةلمدةالعمل
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تنتج.الإنتاجيةالصناعة

!مآلافاالمصانع

وينتج.المحتلفةالمنتجات

البوليتإن.المصنعهدا

أمامعمرا،ثقيلامنتجاالحديديةالسككقاطرةتعتبر

.معمرةغيرخفيفةسلعةفهوالخبزرغيف

إنتاجية.سلعأواستهلاكيةسلعإماالمصنعةوالمنتجات

البقالةمحلاتمثلبالتجزئةالبيعمحلاتوتبيع

وتشمل.المشترينلملايينالاستهلاكيةالسلعوالصيدليات

منوالافاوالطعاموالسجادالراديوأجهزةالمنتجاتهذه

منتجاتهيالإنتاجيهوالسلع.الأخرىالمنتجات

السلعهذهوتشمل،أخرىمنتجاتلصناعةتستخدم

منوالعديدالطباعةوآلاتالتحميلوكرأسيالزنبركات

.الأخرىالمنتجات

العالمفيالتصنيع

تتمتعالتيالمناطقفيعادةالإنتاجيةتمإلصناعات

والمناخ،الجيدةالانتقالووسائل،الطبيعيةالمواردفيبوفرة

الشماليةأمريكاوتعد.السكانيةالكثافةوذات،المعتدل

هذهكلفيالرائدةالدولمرتبةفيوآسياوأوروبا

السلعمن%09منأكثرمعاتنتجفهي،التصنيفات

العالم.فيالمصنعة

علىمايربوفيهايوجد.الأمريكيةالمتحدةالولايات

شركاتإماالشركاتوهذه.مصنعةشركة0002005

مساهمة.شركاتأومشتركةشركاتأوأفراديملكها

،والمعداتللتجهيزأتمخصصةالمستثمرةالأموالومعظم

تنتظرالتيالأوليةالموادتخزينفيفيستغلالباقيأما

02حوالىالأمريكيةالشركاتوتوظفالبئ.أوالتصنيع

مئةكلمنوعشريناثنيننحويكسبونشخصمليون

الدولة.دخلمنأمريكيدولار

الضخمةالأمريكيةالتصنيعشسركاتمعظمتقع

عشرةالخمسالتصنيعومناطق،الكبيرةالمدنمنبالقرب

ترتيببحسبهىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالرئيسية

مدينةشسيكاغو،،بيتشلونج-أنجلوسلوسأهميتها:

فورت-لاساد،هيوستن-ديترويت،فيلادلفيا،نيويورك

لممان،نيوأركروشيستر،،لويسسانت،بوسطن،وورث

بالتيمور.،ميلووكي-كليفلاند،وكلاندأ-نسيسكوفرا

الأمريكية.المتحدةالولاياتانظر:

المكونةوالجمهورياتالغربيةأوروباتجىءأوروبا.

الولاياتبعدالثانيةالمرتبةفي)سابقا(السوفييتيللاتحاد

العالم.فيرئيسيةتصنيعمناطقبوصفهاالأمريكيةالمتحدة

ألمانياوفرنساهيالغربيةأوروبافىالمصنعةالدولوأكبر

والسويد.وأسبانياوهولنداوإيطالياوبريطانيا

ألمانياكانت،ام099عامفىألمانياتوحيدإعادةوقبل

فقدأوروبا،فيالمهيمنةالمصنعةالدولةهىبالفعلالغربية

ألمانيافىالموجودةتلكمنتطوراأكثرمصانعهاكانت

الشيوعىالتخططبأسلوبتداركانقالتيالشرقية

كالمجرالشرقيةأوروبافيأخرىدولوأتجهت.المركزي

القرنمنالتسعينياتأوائلفي)سابقا(وتشيكوسلوفاكيا

مصانعمنوتحولتالحر،الاقتصادأنظمةإلىالعشرين
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الصغيرةالريفيةالصناعاتمنالعديديشملآسيافيالمنيع

وتطهر.منازلهمفيالسلعمنالكثيرالناسينتجحيثالمتحصصة

سجادةلصناعةالخيوطعزلفيتعملالهندشماليفيأمرأةالصورة

محلية.

وغالبا.الخاصالقطاعيديرهامصانعإلىالدولةتديرها

ا!لؤممة.بالصناعاتالدولةتديرهاالتيالصناعاتماتسمى

الأوروبية.المجموعةأوروبا،انظر:

غالباآسيافيواسعنطاقعلىالتصنيعيتركزآسيا.

الجنوبية،وكوريا،واليابانوالهند،،الصينفي

الآسيوية،)سابقا(السوفييتيالاتحادوجمهوريات

سلعاالقارةهذهفيالأخرىالدولمعظموتنتج.وتايوان

مكانآسياوتحتلفقط.يدويابتصنيعهاالعماليقومقليلة

واحدةاليابانوتعدالحرير.إنتاجفىالعالمفيالصدارة

السياراتلمنتجاتالعالمفيالمصنعةالدولأكبرمن

الدقيقةوالالاتالإلكترونيةوالمنتجاتالاليةوالعدد

دولةأيمنأكثرمنتجاتاليوماليابانوتصنع.والفولاذ

اسيا.انظر:.غربيةأوروبية

ليستفالقارةإفريقيا،فيتصنئكالبالايوجدإدريقيا.

شاسعةمناطقتضموهي،جيدةمواصلاتوسائلبها

القارةتمتعمنالرغموعلى.السكانأعدادفيندرةذات

العالم،فىالمحتملةالمياهمواردثلثمنيقرببماالإفريقية

يصعبأقاليمتمثيالطاقةمحطاتمواقعمعظمأنإلا

من%امنأقلإفريقياوتستخدمفيها.صناعاتإقامة

إفريقيا.انظر:.المتاحةالمياهمصادر

فيتدريجئاالتصنيعأهميةازدادت.اللاتيةأمريكا

هذهفيالتصنيعفيالرائدةالدولوتشمل.اللاتينيةأمريكا

بتصنيعتقومانحيثوالمكسيك،البرازيلمنكلاالمنطقة

وتنتجوالفولاذ.الكيميائيةوالموادكالسياراتمنتجات

المعلبةوالأغذيةالإسمنتاللاتينيةأمريكادولمنالكثير

بتصنيعتقومالتيالدولمنعددوهناك.والمنسوجات

وفنزويلا.المكسيكبينهامنالبتروليةالمنتجات

فىمهمادوراالتصنيعيؤديونيوزيلندا.أستراليا

منيقربلماوظائفيوفرحيث،المنطقتينهاتيناقتصاد

بمواردهاغنيةفأستراليا.الدولتينكلتافىالعاملينعددربع

الصناعيالإنتاجفيمعادنهامعظموتمستغلالمعدنية

والهندسيةالكهربائيةوالسلعتنئالسياراتوهي،المحلي

إلىفتفتقرنيوزيلنداأما.بتروكيميائياتصناعةولديها

ماتصنعهبينومنأستراليا،عكسعلىالمعدنيةالموارد

الورقوعجينةوالسجادالألومنيوممنتجاتنيوزيلندا

.والورق

الأساسيةالتصنيعخطوات

تصميممنللمصنعينلابد.والهندسةالتصميم

تكونوألاالاستعمالومأمونةسهلةتكونبحيثالمنتجات

ويقوم.والشحنالتصنيععمليةأثناءالتكاليفباهظة

الاستهلاكيةالسلعإنتاجأنماطبتغييرالغالبفيالمصنعون

وذلك،العامةاهتمامالجديدةالتصميماتتجذببحيث

الأنماطعلىمستمرةبصورةالتحسيناتإدخالخلالمن

يبدأ،للمنتجالأساسيالتصميمتحديدوبعد.القديمة

الخاصةالتعليماتوضعفيمهاراتهمبمختلفالمهندسون

لمانتاجغالباالمهندسونويقومالتنفيذ.موضعالمنتجبتصنيع

.الأسواقفيطرحهقبلالمنتجمنعينةواختبار

المشتراةوالأجزاءالخامالموادوصوليتعينالشراء.

المصنعالصئإلىالتامالمنتجعملفىللاستخدامواللازمة

المزارعمنالخامالموادوتأتي.التصنيعلعمليةتمهيدا

ويشتريوالمحاجر.والمناجمالأسماكومصايدوالغابات

معظم-الغذائيةالمنتجاتمصنعيمثل-المنتجينبعض

منوالقريبةالمجاورةالمناطقمنيحتاجونهاالتىالخامالمواد

يتعينخامموادإلىيحتاجونفقدالاخرونأماالمصئ.

المثالسبيلوعلى.العالمفيجدابعيدمكانمنجلبها

إطاراتمنالعالمإنتاجمعظمالأمريكيةأوهايوولايةتنتج

اسيا.منالمطاطعلىالمصاؤهذهوتحصل،السيارات

المثالسبيلوعلى،الجاهزةالقطعالمنتجينبعضويشتري

فيلاستخدامهاالجاهزةالإطاراتالسياراتمنتجويشتري

.اسميارات-الصنعالتاممنتجهم

وأواحدةالمنتجاتتصنيعيتضمن.المنتجاتتصنيع

التحليلية2-التركيبية-أ:الاتيةالعملياتمنأكثر

التهييئية.3-
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العالمفىالصناعىالإنتاجفىالرائدةالخمسونالشركات

العاملونالمبيعاتالمتجةالشركة

موتورزجنرال-ا

682681000607الأمر!جمةالمتحدةالولايات

راتللسيافورد-2

13737.1091.346الأمريكيةالمتحدةالولايات

للسياراتتويوتا-3

520111855146اليالار

إكسون-4

60001100028الأمريكيةالمتحدةا!لاياتا

جروبشل/دوتشرويال-5

483901000401هواصدااالمتحدةالمم!صة

هياشي-6

6133د671482اليا،ر

بنزديملر-7

227366013د6ألماليا

متنينريزذ!إترناشونال-8

2د132ء04671الأمري!جهالمتحدةالولايات

شريالإندإليكتريكماتولتا-9

62ء89307385دلااليا

إليكتريكبخرال-أ.

28007000222الأمريكيةالمتحدةالوأ،يات

مولاطأ-أ

4726600405اللأمريكيةالمتحدةالولايات

للسياراتنيسانا-2

66526658613اليالاد

واجنفولكس-أ3

48116024242أ!اليا

سيمن!أ-4

46706000373أياليا

تروليامبريتش-ا5

56لأ6065ء82!المئحدةالمملكة

كريسلىأ-6

9153000.126ءالأمريكيةاالمتحدةالودلايات

موريسلمحيب-أ7

91353000.151الأمريكيةاهلتحدةالولايات

توشياأ-8

/3.000188ء470اليالار

دايوأ-9

166لأ.،.ء5121الحموليةكوريا

يوليفر0-2

73841000803هولداالمتحدةالمم!ء

نستله1-2

07847172022صويسرا

سونى2-2

أد82470001ءاليالاد

يات23-

237لأ68446642إيطاليا

سي.إي.إن4-2

أء541.712ه7ءاليالالى

للمياراتهوندا5-2

6504400861اليالالى

اخصيعاعيرألعتعطةسالدحلالأرتامتتصمىمماور،أمريكيدولار،لمليولىالميعات

المتجةالثركة

أكوتيرإلف6-2

!هـلا

يا.ار.اي27-

اجاإيطا

إيكترولك!لمحييى8-2

هولدا

فوجتسو9-2

لاداليا

رينو0-3

!رلسا

نيمورديلونتدو.اي.إي31-

ي!جةالأساالمتحدةالأياتاءا

تك!اكو32-

ي!!يةاالأس!ا!تحدةالأيا!أسا

للشاراتمشوليشى33-

لادأجاا

هوشست4-3

لمجاألما

يآ.إن.إي5-3

إيطاليا

إليهتريكمتويي36-

اليالار

سامسوبخ37-

الحوسةكوريا

بولريبروادآسيابىلىإيه38-

سوبا

حابلألدبروكر93-

الأصوج!جةااختحدةالأياتاصا

يحو-04

!ر!سا

ألماليا

دبليو.إم.بي-24

ألماليا

ألستومأليهتل-34

!رسحا

شفرون4-4

الأمريكيةاالمتحدةالولايات

لاكارد-هويت-54

الأمري!جةااعتحدهالولايات

النقيلةللصاعاتمتويتي46-

لاداجاا

باير-74

لياألما

للفولاذنيبون8-4

الا،د

يبسيكو9-4

اللأمريكيةالمتحدةالولايات

تايسير0-5

ألماليا

المبيعات

43618

382!76

ء!8038

70376

787/36

645؟36

103674

39336

038،36

738،33

434،33

74033/

32لا935

99321

24،31!

32028،

ملونلعاا

630،263

265(113

56165.لا

28لا247

383،28

422/86

7ء2،18

637/902

723004

565،601

763.115

91043

672372

126(444



حطوات.التصنيعخطوات

التيالحطواتنفسهيالتصنيع

المشجاتأنواعجميعفيتتبع

إطاراتدلكفيبماتقريبا.

الصورةفيالمبينةالسيارات

تقومحيت.اليمينإلىالموحودة

البدأيةفيالمصنعةالشركة

المتال،ممبيلفعلىالمنتح،بتصميم

فيالحارجيةالتعرحاتتصمم

دلكويتم،السياراتإطارات

تقومثم.الحاسوبباستخدام

،الخامالموادبشراءالمنتحةالشركة

إندونيسيا.سالمطماطبالاتمثل

بتصنيعالشركةتقومذلكوبعد

توزعوأخيرأ.وفحصهالمنتج

حيثالمحلاتعلىالمتحات

معاينتهامنالعملاءيتمكر

وشرائها.

المنتجتصميم

المنتجتصنيع

193التصنيع

الخامالموادجلب

المنتجبغ

التركيبيةالعمليةيستخدمونالذينالمنتجونيمزج

الجاهزةبتجمئالأجزاءيقومونأومعا،الأولىالمكونات

بتجمئالأجزاءالسياراتشركاتوتقومالطلاء.لإنتاج

.السيارةلإنتاجمعا

الخامالموادبتحليلالتحليليةالع!ليةفيالمصنعيقوم

معاملتحلل،المثالسبيلفعلى،بسيطةأوليةمكوناتإلى

.أخرىوموادوزيتبنزينإلىالخاموالزيق،النفطالتكرير

المستخرجفالخام،الخامالموادشكلفتغيرالتهيئةعمليةأما

بعدئذيمكنالفلز،منألواحأوقوالبإلىيتحولالمناجممن

أيضاالأمثلةومن.للاستخدامقابلةقطعهيئةعلىتشكيلها

حصى.إلىالمحاجرمنالمستخرجةالصخورتحويل

لدىيكونأنلابد،المنتجتصنيعإلىوبالإضافة

تدريبامدربونعمالويقوم.الجودةمراقبةنظامالمصنع

وذلك،الصنعالتامالمنتجواختبارالخامالموادبفحصخاصا

كما.الشركةمواصفاتتطابقالمنتجاتأنمنللتأكد

الأمورمندقيقةبصورةالإنتاجمراقبةعمليةتعتبر

يقومالعمليةهذهوفيالتصنئ.خطواتفىأيضاالأساسية

منامسبةبكمياتتدخلالمناسبةالموادأنمنبالتأكدالخبرأء

المنا!سب.الوقتفيالمناسبالمكانإلى

والمبيعاتالتوزيععملياتتمثل.والمبيعاتالتوزيع

تكلفالمثالسبيلفعلى،المنتجاتأسعارمنكبيراجزءا

المطلوبةوالعمالةالكيميائيةالموادمنبكثيرأكثرالطلاءعلبة

تكاليفيشملللمنتجالنهائيالسعرلأننظرالتصنيعها

البائعينوعمولاتوالتخزينوالشحنوالتعبئةالدعاية

هذهإلىوبالإضافة.والضرائبالمكتبيةوالأعمال

المصنعةللشركةعادلأربحاالسعريدرأنلابد،التكاليف

التجزئة.وتحارالجملةوتجار

بالتصنيعالعلمعلاقة

والبحوثالتجاربإجراءوالعلماءالمهندلممونيواصل

المصنعة.المنتجاتتحسنأنشأنهامنجديدةموادعلى

عشرالتالحمعالقرنأوائلمنذبدأتالتيللبحوثونتيجة

منالأنواعمئاتالمصنعةالشركاتتستخدم،الميلادي

اللدائنمنالمصنوعةالمنتجاتحلتوقد.البلاستيك

انظر:ثمنا.وأغلىجاذبيةوأقلمتانةأقلىموادمحل

البلاستيك.

لكنهافقط،الجديدةالمنتجاتالأبحاثولاتحسن

القديمة.للمنتجاتجديدةاستخداماتأيضاتوجد
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حيثالأسعارتخفيضإلىتؤديذلكإلىوبالإضافة

فعلى.المنتجاتلتصشيعكفاءةأكثرطرقاالمنتجونيكتشف

خططريقةالسياراتشركاتتطويرأدىالمثالسبيل

إلىالميلاديالعشرينالقرنأوائلفيالإنتاجتجميع

تملكمنالناسمنكثيروتمكنالسياراتأسعارانخفاض

تستطيعفقطالعائلاتأغنىكانت،ذلكوقبل،السيارة

التجميع.خطانظر:.السياراتامتلاك

بعدالانتشارفىبالصناعةالمتعلقةالبحوثبدأت

ظهرتعندماام(،-189ا19)4الأولىالعالميةالحرب

أصبحوبهذافأكثر،أكثردورهوتعاظمالبحثأهمية

فىالشركاتوتنفق.التصنيععملياتمنجزءأيشكل

الأبحاثعلىسموياالدولارأتبلايينالحاضرالوقت

البحث.انظر:.بالصناعةالمتعلقة

للتصنيعالحكوماتمساعدات

إصدارهافىللصناعةالحكوماتمساعداتتظهر

ملكيةلحمايةالحكوميةواللوائحالقوانينمنالالاف

القانونيةالسبلأيضاالحكوماتوتوفر.المصنعةالشركة

تساعدكما.الشركاتولتأسيسالملكيةوبيعلشراء

لاتتفاوتحتىالأموالأستقرارعلىالحفاظفيالحكومات

.لأخرىمنطقةومنلآخريوممنكبيرةبدرجةقيمتها

براءاتبتسجيلالمنتجةللشركاتالحكوماتوتسمح

انظر:طورتها.التيالجديدةوالوسائلللمنتجاتاختراع

.الاختراعبراءة

بالإحصائياتبالصناعةالمهتمينبمدالحكوماتوتقوم

وتعطى،والمبيعاتالمشترياتخطةوضعمنتمكنهمالتى

تدعمهاوأحيانامنخفضةفائدةبمعدلاتقروضاالشركات

ألمحليةالصناعةالحكوماتوتحمى.الدعمانظر:ماليا.

.أخرىدولمنالمستوردةالسلععلىالفمرائببفرض

وذلكمصانعبناءعلىالمصنعينالدولمنالعديدوتشجع

السنين.منمحددلعددأرباحهمعلىضرائبفرضبعدم

والجامعاتأطكلياتالتمويلأيضاالحكوماتتوفركما

بالصناعة.المتعلقةالبحوثلإجراء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وتتضمن.دولةلكلالخاصةالمقالة!يبالتصنغالحاصالقسمالطر:

مايلي:الصلةداتالأخرىالمقالات

الملابسلصاعةاالآلة

الغابةمنتجاتالطماعةبالحملةالإنتاخ

السميجالطيرانلبلاستيكا

المشرالغداءلتقنيةا

والمواصلاتالمقلالفلرالصماعيةالثورة

المصسع!يكالسيرا

والأغنامالماشيةذبحعمليةيشملاللحومقصدلع

أحياناالعمليةهذهوتسمى،والبيعللنقلاللحوموتجهيز

الصناعاتأهممنتصنئاللحومعمليةوتعد.اللحومتعبئة

المتحدةوالولاياتالصينوتنتج.العالمدولمنكثيرفي

ألمانياوتأتىوالأكنام(.،الماشيةالحمالحمراءاللحوممعظم

اللحوملإنتاجالتاليةالمرتبةفيوالبرازيلوالأرجنتينوفرنسا

الحمراء.

الحيةالحيواناتتسوي!

المزارعونيبيع،الصناعيةالبلدانفى.الأسواقأنواع

مصنعيإلىمباشرةالأغنامأو،الماشيةحيواناتمعظم

ويبيعالمباشر،التسويقالبيعمنالنوعهذاويسمى.اللحوم

الكبيرةالأسواقفيحيواناتهالحيةالحيواناتمالكيبعض

المركزية.الأسواقباسموالمعروفةالحيةالحيواناتلتجارة

،بالأقفاصالأسواقتلكفيالحيواناتساحةوتزود

منكبيرةأعدادوبيعلتداولأخرىوتسهيلاتوالموازين

عنأيضاحيواناتهمالمزارعونيبيعوقد.الحيةالحيوانات

مالكووينقلى.المزاداتأسواقتسمىصعيرةأسواقطريق

الاسواقإلىأوالصناعإلىحيواناتهمالحيةالحيوانات

النقل.عرباتفيأوبالقطارات

الكبيرةالمدنفىالمجازراللحومصناعمنكثيريدير

المنقولةالحيواناتجميعتباعولا،المركزيةالأسواقذات

أنصافإلىتقطعثممنهاوالأمعاءالحلدإزالةشمالبقرذبابح

العماليقومحيثالتبريدمخازد!ىذلكبعدتعلقثم،وتغسل

وحلفية.أماميةأرباعإلىبتقطيعها



ولكننفسهالمكانفيتصنعولاالمركزيةالأسواقإلى

فياللحومتصنيعمصانعإلىونقلهشراؤهيتممنهاالبعض

.أخرىمدن

فيالحية!الحيواناتمالكيحصل.الحيةالحيواناتبيع

مصنعىمنللشراءعروضعلىالمباشر،التسويقنظام

طريقعنإماالعروضعلىالمالكويحصل.اللحوم

الذيالمصنعةالشركةمشترياتمندوبمنأوالهاتف

تنقلالسعرعلىالاتفاقوبعد.التغذيةوأماكنالمزرعةيزور

المصئ.مجزرإلىالحيوانات

الحيةالحيواناتملاكيبيع،المركزيةالأسواقوفي

هذهوتعتبر،الوساطةشركاتطريقعنحيواناتهم

الشركاتهذهوتبيع.للمالكالممثلالعميلالشركات

سعربأعلىآخرمشترأواللحوممصنعيإلىالحيةالحيوانات

الخدمة.هذهنطرالشركةتتقاضاهاعمولةمقابلممكن

الحيواناتلحظائرامشخدامهنظيرمعينةرسوماالمالكويدفع

لها.المقدمةالأخرىوالخدماتالحيواناتوتغذية

علىالحيةالحيواناتمشترويدفعهاالتيالرسومتقدر

المدفوعالسعرالمشتريويقدر.الحيالحيوانوزنأساس

ونوعية،والوزن،والجنس،اسمن:مثلعواملعلىمعتمدا

الحيةالحيوأناتلمشتريويمكن.فيهالدهنونسبة،الحيوان

ذلإلحيوانعندتنتجأنيمكنالتىاللحمكميةتقدير

عنالمائةفيواحدعنالتقديريختلفماونادرا،بدقة

الحيوانيةالثانويةالمنتجات

الدم

للماءالمقاومةاللصقأشرطة

البلاستيك

الجلودتجهيز

المنسوجاتتقوية

الدوائيةالصناعات

الحيوادعلف

الماسكةالمواد

والحوافروالقرونالعظام

والزرايرالأمشاط)مثلوالتحميلالزينةأدوأت

العظاممسحوقالمظهلات(ومقابض

الشفافةلصفالمائدةأطباق

اللبادحشو

الهوائيةالمرشحات

التنجيدمواد

والنعالالأحذية

الرياضةأدوات

الأمتعة

الطبلجلد

لحيواناتاجلود

الجيلاتين

!ئلحقاا

السماد

السيور

الجيلاتين

الغراء

لشمواةا

اءلغرا

لمجوهراتا

الم!نوعةالملبوسات
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والتشفيةالذبحعمليةبعدالفعليالنابخاللحمكمية

(.للبيعاللحوم)تجهيز

التصنيع

فيمجهزةوضعهاقبلعملية25منبأكثراللحومتمر

بسرعةالعلمياتهذهالمهرةالعمالويؤدي.مبردةمخازن

يعادلماوتجهيزذبعيتمالإعدادمصانعبعضوفي.هائلة

الساعة.فيخروف0021إلى6..أوماشيةرأس051

وبحضالغربفىالعماليستخدموالتجهيز.الذبح

الحيوانيفقدلكىالميكانيكيةالصدماتالاخرىالبلدان

العالمفيأماويجهز.الحيوانيذبحذلكوبعد،الوعى

الصدماتاستخدامدون-مباشرةالذبحفيتم،الإسلامى

وتعلق.الإسلاميةللشريعةوفقاوذلكلممواها،أوالكهربائية

وفيهاالتجهيز،عملياتلإجراءعلويةقضبان!ىالذبال

(.الداخلية)الأعضاءوالأحشاءالحيوانجلدإزالةتتم

غسلهايتمأنصافإلىالمجهزةالذبائحبقطعالعمالويقوم

هذهداخلويتمالتبريدغرفإلىالقضبانعلىوتحريكها

21بينتتراوحلمدةم2حواليإلىالذبائحتبريدالغرف

إلىالذبائحأنصافبقطعالعماليقومثم.ساعة42و

الخلفية.والأرباعالأماميةالأرباع

الربعبتقسيمالتجزئةأوالجملةمتاجرفىالجزاريقوم

كما.والفخذة،والكولاته،والخاصرة،السرةإلىالخلفى

والزيوتالدهون

الصابونالتجميلأدوأت

الطبيةالكبسولاتالتنظجفأدوات

اللبانالأسفلت

الحشائشمبيداتالبلاستيك

يماتالمذالبويات

الصاعىالمس!الجلودتحهيز

لصناعيالمطاطالحلوىا

للأغذيةالحافظةالموادألمجمدةالحلويات

التجميدموأنعالصناعيةالزيوت

النيتروجلسرينالشموع

الطبيةللاستخداماتوالأحشاءوالغددالأعفاء

يمارينلهااالرينينلينالأدريسا

الهورمونالقلبصماماتالصفرأءالأملاح

البروحسترونهورمونالكورتيزونالمبسينأنزيم

الفازوبرسينهورمونالدرقيةالغدةمستحلصالإلسولين

النموهورموناتالكبدمستخلصالحلوكان

حةالجراخيوط
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إلىالاضالنصفأي،الأمامياربغبقطعافيارونيقوم

القائممنالأعلىوالجزء،والكتفالرقبةوحانبالضلوع

،الممتازةالدرجةمنالعميللذبيحةالنهائيالوزنويصل

27.حواليإلىجما،وهوكجم4ء.حواليزنوالذيمما

التينفسهابالطريقةوتجهزوالأغناموتذلإلعجول.كجم

الماشية.بهاوتجهزتذبح

بائعيإلىوالخرافالعجولمعظمالمنتجونينقل

كاملة.كذبيحةوالتجزئةالجملة

الماضيفىاستخدمت.والتدخينالمعالجةعمليات

حفظحالياويتم،اللحوملحفظوالتدخينالمعالجةعمليات

تنتجوالتدخ!تالمعاحلةعمليةوكانتبالتبريد.اللحوم

المعالجة.للحومخاصةنكهة

محلولبضخاللحومأغلببمعالحةأ!ونويقوم

اللحمحقنطريقعنأو،اللحمشرايينخلالالمعالجة

بدرجةالحقنمحلولويتكون.المعالجةبمحلولمباشرة

الأحيانبعضفييضافوقدوالمب!الماءمنكبيرة

للمساعدةالاخرىالمكوناتبعضعادةوتضافالسكر.

ولحفظالمعالجللحمالأحمرالكريزلونتكوينعلى

النكهة.

التيالمميزةالمدخناللح!انكهةالتدخينعمليةتنتج

وتتكون.اللحوممنمعينةأنوأعفيالمستهلكيطلبها

الفولاذمنمصنوعةحجراتمنالحديثةالتدخينبيوت

هذهفيوتضخالهواء.مكيفةوتكونللصدأ،المقاوم

نشارةعنالنابخالدخانمنمحكمةكمياتالحجرات

لونااللحمالدافئالدخانويكعسب،الصلبةالأخشاب

مميزين.ونكهة

التطريةفياللحوممستهلكويرغب.التطريةعملية

بغرضطراوةالأقلاللحومتفرموقد.الطبةوالنكهة

تطرتحها.

عبارةكيميائيةتطريةموادالحاليالوقتفيتستخدم

،والبابايالألاناس،:مثلالفواكهمنتنتجأنزيماتعن

والمستهلك.المصنعمنكلالموادهذهويستخدموالتين

التطرية.مركباتالحرارةتنشط،اللحومطهيأثناءوفي

علىأوسائلةصورةفيالموادهذهالمستهلكونويشتري

.مسحوقش!شل

002منأصبإنتاجالمصنعونيقوم.السجقصناعة

التصنيعيةالعمليةيستخدمونولكنهم،السجقمننوع

صنععمليةوتعتمد.الأنواعهذهأغلبلإنتاجنفسها

التوابلمعخلطهاثمفرمهاأواللحومتقطيععلىالسجق

الأغلفةخلالالنابخالخلوطويدفع.المعالجةومركبات

ثنيأوربطويتمالسليلوز.منمصنوعةطويلةأنابيبوهي

مايسمىلإنتاجمنتظمةمسافاتعلىالأغلفةتلك

وتشكلطويلةألابيبداحلاللحمبتعشةتقومالفرانكفورتسجقآلة

الساعة.فيقطعة.00036ممعدلسلاملصورةفىالألاليب

وأ،طهيأوتدخينبعدئذيجري.ثمالسجقبسلاسل

تصنيعه.المرادالنوععلىاعتماداالنابخالسجقتجفيف

للأكل،جاهزةالمصنعالسجقأنواعبعضتكون

ويعتبر.الأكلقبلطهيهالاخربعضهاويتطلب

بعضلدىالمفضلةالسجقأنواعمنالفرانكفورت

.دوجهوتأيضاعليهويطلق،المستهلكين

الجانبيةالمنتجات

علىاللحوممصنعيالحديثةالإلتاجطرقساعدت

وفي.مخلفاتسابقاتعتبركانتكثيرةموادمنالاستفادة

منجزءكلباستثمارحاليااللحومصخاعيقوم،الواقع

أقلالحيةالحيواناتمنتجيدخلسيكونوتقريباالحيوان

منفقطالذبائحلحمبيععلىاللحوممصنعواعتمدلو

الربح.أجل

قسمين:إلىالجانبيةالنوابخالمصنعونيقسم

منتجات2-.الخلفاتأوللأكلقابلةجانبيةمنتجاتأ-

.الحيواناتجلودمثلجانبية

والكلية،والكبد،،القلبالماشيةمخلفاتوتشمل

والغدة)البنكرياسالعجلوبنكرياس،والمخ،واللسان
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(.للمعدةوالثانيةالأولىاطقة)1والكرشالثموسية(

الخرافذبحعنينئأيضا،السابقةالخلفاتإلىبالإضافة

،والقدم،الأذن)مثلللأكلقابلةثانويةمنتجاتوالبقر

.لأمعاء(وا

فيالحديثةألاتجاهاتتتضمن.الحديثةالتطورات

صغيرةلأوزانالمسبقةالتعبئةمنالإكثارالمنتجاتتطوير

زيادةوالطهيوطريقةالقيموصفمع،اللحوممن

الاتجاهاتومنالتجهيز.سابقةاللحوممنتجاتكميات

لحم:مثلالمعلبةاللحوممنالكثيرإنتاجأيضاالحديثة

يمكن.الكاملةوالوجبات،اسشدوتشاتوحشو،اللانشون

بسرعة.وإعدادهابسهولةالمنتجاتهذهجميعتخزين

منتشفيتهابعد-مغلفةصورةفياللحوممنكثيرويباع

يسرتولقد.للطهيمباشرةجاهزةتكونوبذا-العظام

حيواناتإنتاجوالتغذيةالسلالاتلإنتاجالجديدةالطرق

قليلةاللحومتكونحيثمرغوبةونوعيةأوزانذاتصغيرة

.طراوةوأكثرالدهن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ايكلشالعجلبنكرياس

اللحميةالأغذحفظ

البقرلحمالدهن

الحمللحمالسحئ

الصأنلحمالحيوانيالشحم

العحللحمالصويافول

(.التربةتصرو)كيفالتربةانظر:التريلأ.تصليص

ورتيبالعدماءابتدعهاطريقةالعلميالدصئيف

وتنطوي.متماثلةمجاميعفيالعالمفيالحيةالكائنات

منتظمة.بصورةالأحياءلكلترتيبعلىالطريقةتلك

كلبينتقاربوجودعلىأساسامبنيالعلميوالتصنيف

الموجودالتشابهإلىالدقيقةالطريقةتلكوتشيرالأحياء.

بينناوالموجودةمنهاالمنقرضة،الحيةمجامئالكائناتبين

معينة.تصنيفيةمجاميعفيتنظجمهايمكنلدرجة،الان

مجاميعفيالاحياءترتيبفىيبحثالذيالعلمويسمى

التصنيف.علممعينة

فهو.للمعلوماتترجمةإلاهوماالعلميوالتصنيف

بعدالأحياءعلماءيكونهاالتيوالأفكارالاراءعلىمبني

منأوالحيةالكائناتعيناتمنللعديدالدقيقةدراساتهم

المتاحف!فيسليمةبصورةالمحفوظةالكائناتتلكعينات

البنيةتقريباالأحياءعلماءغالبيةويستعمل.وخلافها

يوجدلاولكن،الحيةالكائناتلتصنيفنفسهاالأساممية

نظامعلىالأحياءعلماءكلبينعاماتفاقهنالك

يتفاوتفقدوعليه.الختلفةالأحياءلمجاميعواحدتصنيفي

العلماءعندوالتفاصيلالجوانبمنالعديدفيالتصنيف

الختلفين.

مصطلحاتالقدامىالعلماءاستخدم.التصيفلغة

كلوينتمي.التصنيففيالإغريقيةواللغةاللاتينيةاللغة

علمياسمنوعولكل.معيننوعإلىمعروفحيكائن

اللغةمنأواللاتينيةاللغةمنبشقيهيكونماغالبا،مزدوج

الطريقةهذهوتسمى.كليهمامنأوالقديمةالإغريقية

النوعإلىالاسمانيشيرحيث،الاسماردواجيةطريقة

الحي.الكائنإليهينتميالذي

أرجاءفيمتباينةعامةبأسماءالحيةالكائناتتعرف

الكائناتتلكمنكائنلكليوجدولكن،الختلفةالعالم

بقاعكلفىالأحياءعلماءبهيعرفهفقطواحدعلمياسم

الأمريكيللقطالعلميالاسم:ذلكعلىوالمثالالدنيا.

علماءبهيعرفهالذيالاسموهو3.اع3010،830)0ءهوالكبير

لدىولكن،لغاتهمكانقمهمامكانكلفيالحيوان

فيبهايعرفالتيالعامةالأس!اءمنالعديدالحيوانذلك

البوما،:مثلالختلفةالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكامناطق

فهوالعلمياسمهأما،والليونوالبانثرالجبلوأسدوالكوغر

العامة.أسمائهتعددرغمفقطواحد

تحكمقوانينلوضعالعلماءمنعالميةلجانأنشئتوقد

الاسماءفلبعض.علميةتسميةالحيةالكائناتتسمية

بعضتصفوصفيةسماتالحيةللكائناتالعلمية

ذلكعلىوالمثال.عليهأطلقتالذيالحيوانخصائص

عا*!هاة!8.3!ه"ههه3"هوهوالمنقوطللظربانالعلميالاسم

فيتعنيانالعل!الاسملذلكالمكونتانفالكلمتان

ولكن.الكريهةالرائحةذوالمنقوطعرسابنمجملهما

ليسالتيالحيةللكائناتالعلميةالأسماءمنالكثيرهناك

وصفية.صفةأيلها

العليالتصنيفيحتوي.العلميالتصنيفمجاميع

هي:تصنيفيةمجاميعمحبعةعلىالحيةللكائنات

تصنيففي""القسم)وأحياناالشعبة2-المملكة-أ

الفصيلةء-الرتبة4-الطائفة3-(النباتيةالمملكة

المجموعاتأكبرهيوالمملكة.النوع7-الجنس6-

مكانحيكائنول!سلأصغرها.النوعبينما،التصنيفية

التصنيفية.المجموعةفيمعروفمحدد

الحية.للكائناتتصنيفيةوحدةاكبرهى.المملكة

كلكتانهناككانتالعشرينالقرنمنالستينياتوحتى

هما:الأحياءعلماءبينعليهمامتعارففقطللأحياء

التقدممعولكن.النباتيةوالمملكةالحيوانيةالمملكة

التراكيبدراساتمجالاتفيحدثالذيالهائل

للكائناتالحيويةالكيميائيةوالمجالاتللأحياءالدقيقة

الأحياءتصنيففيالمملكتيننظامأنالعلحاءأدرك،الحية
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ا!لأحياءتصنيفئانظاماالعلماءصالموم.لكافأ
يمبع"،و.سص

الحيوانية""المملكة:هىممالكخمسعلىيحتوي

و"مملكة"الفطرياتو"مملكة"النباتيةو"المملكة

المونيرا".و"مملكة"الفرطيسات

بهايوجدإذالممالكتلكأكبرهيالحيوانيةوالمملكة

لعامةمعروفهومامنها،معروفنوعمليونمنأكثر

بينماوغيرها،والحشراتوالأسماكالأيائلمثل،الناس

نوع035).00منأكثرعلىالنباتيةالمملكةتحتوي

الفاكهة،أشجارمثل،الناسعامةيعرفهمامنها،معروف

والسرخسالصنوبروأشجاروالعشبالشمسودوار

منأكثرعلىأغطرياتامملكةوتحتوي.والأششات

،الغرابعم!فطرياتمنهامعروفنو001لأ...

9شنة.واالخبز،وعفن

منأكثرعلىأ!رطيسيات()1البروتيستامملكةوتحتوي

الخضراءالطحالبمنهاأيضا،معروفنوع000.001

والبوغياتالهدبياتوكذلكوالحمراء،والبنيةوالذهبية

أيضاتعرفالتيالمونيرامملكةأما.والسوطياتواللحميات

علىفتحتويالنواةأوليةالخليةوحيداتمملكةباسم

وأالخضرة-الزرقاءالطحالبذلكفيبماالبكتيريا،

نوع001!...منأكثرأيضاوبهاالزرقاء،البكتيريا

.معروف

فيتصنيفيةوحدةأكبرثانيةهذه.القسمأوال!نتعبة

ممالكتصنيففيالقسمويستعملالأحياء.تصنيفنظام

تستخدمبينما،النباتيةوالمملكةوالفطرياتالفرطيسات

اتفاقهنالكولي!رالحيوأنية،المملكةتصنيففيالشعبة

فىالتصنيفيتينالوحدتينمنأياستعمالفىالعلماءبين

المونيرا.مملكةتصنيف

أكثر،أوشعبةعشرينإلىالحيوانيةالمملكةتقسما

"الظهري"العمودالفقريةالسلسلةذاتالحيواناتوكل

النباتيةالمملكةتقسمبينما،الحبلياتشعبةضمنتصنف

منكلتمييزكيميةالحدولادويصى.الحيةالكائساتأصتصنيصمبسطةأصثلةالآتيالىالمصورالىالحدولاديضملتصنيفكيفية

منحدولكلوبمتابعة.الساتأوالحيوانمنآحر!عع!أحتحائعاالحوداد:لاتالأمريكىالأح!رالمسحا!الحيةا!كائنات

المشتركةالصفاتتكترالنوعوعد.الاتاتأوالحيوالاتليناهستركةالصفاتتترايد،الوعإلىالمملكةسالحدول!ت

الواحد.أصوعاألرادك!!تشالهلدرحةأ!احداالوعأفرادلير

س-،عحرحمهدرد!حما-يرلع-

لحولمملكةح!!*!حصصاد!لأ/!لأم.أ
.11(،:لملا؟لم-1،لأ11-،!حر!رسحاسه1!ال!ك!

ء

سمكةيرلقمداضقىىلالصيداسحلاردلىتصاجا-حشرة

الح!ليأتح!!!!لا!ء!مم!يسشأآعمودآتربرهو
س/-..!ال!،الطصيالحلدات-أالحيوالات

...لممار-!.كيلممر-لسلسله

اطا!دفهتا!،!!!!!مصسارهاتعدى2واليالطه!هـجمااكلدا!أا!ا،ت
،لحلي!.

!ضالقوأ7لم!بر،نجص!لأ!ألسارلديها3-ولالحلياصعارهاتعدي-2والتيالطصيالحلداتإلحوا،حادةأ

فميلةت!لأ!!ادةأ!امية!أ!لد!ا3-و،لح!يىصعارهاتعدي2-واقيالطوياىداتأوروانجت
الشعر.كتيمةاديال4

جنس+!!أد!ال4-وطدةأم!اميةأ!سالىلديها3و،لحسبصعارهماتعدي2والتىالطهريالحلدات-أالحيوالات
..الأشحاراتتسلق-وهالشعركتيمة

الشعركتيمةأديال4-وحادةأماميةأسحادلديها3و،لحليصصعارهاتعدي2-والتيالطصيالحملدات-أالحيوالات

ارر.أسمل!ىاللودأليصو!راءالطهرفيسيضاءلديثا6والأشحاراتتسلق-وه

نوع

فلاءدلآ+لأعاحكدعاول9

لأ؟4لأ5ول"حوللأ
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قسمفيتوجدالمزهرةالنباتاتوكل،أقسامعشرةإلى

.الزهريات

الطائفةأفرادبينمشتركةخصائصهناك.الطائفة

الواحد،القسمأوالشعبةأفرادبينهومماأكثر،الواحدة

اللبونة()الحيواناتالثديياتمنكلتنتميفمثلا

كليوجدولكن،الحبلياتشعبةإلىوالطوروالزواحف

القرودتنتمي.الشعبةتلكضمنمنفردةطائفةفىمنها

جسمويغطي،الثديياتطائفةإلىوالفئرانوالدببةالكبيرة

بينماصغارها.لتغذيةالحليبتفرزوهيالشعر،الثدييات

والسلاحفوالثعابينالسحالىمنالزواحفطائفةتتكون

ولا،الجافةالقشورالزواحفجسمويغكلوغيرها،المائية

الصغار.لتغذيةحليبامنهاأييفرز

الكائناتمنمجاميعالواحدةالرتبةفىتوجد.الرتبة

صفاتمنيوجدمماأكثرمشتركةصفاتبينهاالحية

الثديياتطائفةففي،الواحدةالطائفةأفرادبينمشتركة

ومنصغارها.لتغذيةالحليبتفرزحيواناتتوجدمثلا،

وارا!نا!رو!اناتا!كلابالثديياتتلكبين

تتغذىالراكونوحيواناتالكلابولكن.والسمامة

مبقيةاللحوماكلاترتبةتتبعف!وبالتاليباللحوم

الخلدحيواناتتتغذىبينما،اللحومتأكلالتيالحيوانات

رتبةضمنتصنففهىوعليه،الحشراتعلىوالسمامة

علىتتغذىالتيالحيواناتبقيةمعالحشراتاكلات

.الحشرات

الكائناتمنمجاميعمنالفصيلةتتكون.الفصيلة

تكونالتيالمجاميعبينمنأكثرتشابهبينهايوجدالتيالحية

رتبةإلىجميعاتنتميوالقططفالذئاب،الواحدةالرتبة

فصيلةضمنتوجدالذئابولكن،اللحومآكلات

الخطمذاتاللحومآكلاتعلىتحتويالتي،الكلبات

إلىالقططتنتميبينماالشعر،كثيفةوالأذيالالطويل

اللحومآكلاتعلىتحتويبدورهاالتيالمممنورياتفصيلة

الشعر.قصيرةالأذيالوذاتالقصيرالخطمذات

الأحياءمنمجاميععلىالجنسيحتوي.الجنس

نأيمكنلاالواحدةالمجموعةأفرادولكنجدا،متشابهة

نفسه.الجنسفيأخرىمجموعاتأفرادجمعتتزاوج

والذئب،اوىابنمنكلعلىأول*ح3الجنسيحتوي

بينها.فيماآوىوبناتالذئابتتزاوجلاذلكرغمولكن

سأ!!ع!ألمحه!!ص!ك!!!ك!ي!كا!صحم!حمته!،

لتممدالسرضالحائقساتالش!م!التائعالحودالىصعولر)نحيل(عشصقدملاتشحرةحشيشةالقيفشحرةالحرار

الماىالعرا!المحولةالؤد

!*ع!ى!!يممم!-!ىص!!ا!صاتتناثتحمىالمبايفقتمم!مى

البذور(.مسها

المملكة

ابباتية

قسم

ياتلزهرا

ذأتلباتيةأحة!نتنشأ2-وومبايصرهورداتانباتات

بدرية.أوراقأوفلقتين

الفلقتينذات!!عوللملم!،كأ!مث!نمد! طائفةسص

ولسلات)بتلاتزهريةأحزاء3-وفلقتينداتأحنة2-وومبايصرهورداتأنباتات

المميض.أسفلم!تحمو)أسدية(ذكورةوأعضاء

الم!يضأسفلست!شأزهريةأجزاء3-وفلقتينذاتأحة2-وومبايصزهورذاتانباتات

حلزونيا.ممظمةعديدةذكورةأعضاء-4و

ناآلحوذترنبا!ء*ثي!صثض!ء

ح!فصيلة
حمىفيحم!زك!

الحودالياتصيك!مح!كل!كل

أعضاء-4والم!يضأسفلمنتمشأزهريةأجزاء3-وفلقتينذاتأحنة2-وومبايصزهورذاتانباتات

متشابهة.حميعهاشلات-وهحلرونياسظمةعديدةدكورة

ءي!زثثك++جنس

الماح*داول!"فىلاكاجم!اعبي-

عديدةذكورةأعضاء-4والمبيضأسملمنتنئأرهريةأجزأء3-وفلقتينذاتأحنة2-وومبايصزهورذاتانباتات

صفراء.زهور6-ومتثابهةجميعهابتلات-وهحكوليامنظمه

نوعول!ول!ولاع!ثهدكا
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تصنيففيالأساسيةالوحدةالنوعيمثل.النوع

منالعديدالواحدالنوعأفرادلدىانكما،الحيةالكائنات

الأخرىالمجاميععنتختلفولكنها،المشتركةالصفات

النوعمميزاتأهمومن.الصفاتبعضفيالأحياءمن

كثيراالوالدينتشبهصغارأمنتجةبينهافيماأفرادهتزاوج

واحدعلمياسميطلقأنيمكنلاوكذلكتكبر.عندما

العلمىفالاسم.نفسهالجنسفيواحدنوعمنأكثرعلى

للذئبالعلميالاسمبينما،أول!ح3ر!ع-8!8!3هوآوىلابن

الكائناتمنمجموعاتتوجدقدولكنة،)!ح،3اول"را3هو

مجموعاتعنكافئاتبايناتتباينالواحدالنوعضمنالحية

وأنويعاتتسمىأنهالدرجةنفسهالنوعفىأخرى

ضروبا.

منذالإنسانحاول.العلمىالتصنيفوتطورمنشأ

الإنسانقسمفقد،الحيةالكائناتتصنيفالسنينآلاف

كائنات-افقطمجموعتينإلىالحيةالكائناتالأول

عديدةطرقاالناسوابتكر.ضارةكائنات2-ومفيدة

للعديدمعرفتهمتقدممعوذلكالحيةالكائناتلتصنيف

فيالمفيدةالطرقأكثرمنوكان.الكائناتتلكمن

التىالطريقةالوقتذلكفيالحيةالكائناتتصنيف

خلالعاشالذيأرسطوالإغريقىالفيلسوفابتدعها

الألفالكائناتأرسطوقسمفقد.الميلادقبلالرابعالقرن

كما.ونباتاتحيواناتإلىزمانهفيالمعروفةتقريبا

)أيأحمردمذاتحيواناتإلىالحيواناتصنف

)أيأحمردملهاليسوحيوانات(الفقاريةالحيوانات

الحجمحعسبالنباتاتصنفوقد(.اللافقاريةالحيوانات

نظامواستمروأشجار.وشجيراتأعشابإلىوالشكل

لنحوالحيةالكائناتلتصنيفكألحماسذلكأرسطو

.عام000.2

عرف،والمسلمينالعربعندالعلومازدهارحقبةفي

،والنباتاتللحيواناتالتصنيفاتمنأنواعاالعربالعلماء

تصنيفابيئتهمنباتاتصنفواقدأنهمنجدالمثالممبيلفعلى

الخليلمؤلفاتفيظهركماالأمربادئفيلغويا

نوعيأوعامتصنيفذلكتبعثموأضرابهما،والأصمعي

فيوردتكماالصفا،وإخوانسيناابنلدىوردكما

حاليايعرفماأوالتربةلعواملوفقاتصنيفاتكتاباتهم

منيقربيكادماالتصنيفاتهذهومن.التربيةبالمجتمعات

ذلكفمنحاليا،المتبعالفصائلنظامإلىالنباتتقسيم

ا!لرار،مجموعةاسمالمركبةالفصيلةعلىأطلقواأنهم

والفصيلة،الحموضمجموعةاسمالرمراميةوالفصيلة

الصليبيةوالفصيلةالكحليات،مجموعةاسمالحمحمية

مجموعةاسمالغرنوقيةوالفصيلةالحر!،مجموعة

الدهامين.

للتصنيفنظامإلىأيضاالعربالعلماءتوصلكما

السويديبدأهاالتيالثنائيةبالتسميةالانيعرفمايشبه

كلعلىالعربالنباتعلماءأطلقفقد.لينيوسكارولوس

مثلالنباتفيصفةإلىإحداهماتشيركلمتيننبات

وغيرالروتاوحمض،القيصوموالمرار،الخذرافحمض

)الأحياء(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.ذلك

القرنفيرايجونالإنجليزيالأحياءعالماقترحوقد

الكائناتتصنيففيمرةلأولالنوعفكرةعشرالسابع

بدأالحديثللتصنيفالأسامسالتصميموأممن.الحية

كارلوسالسويديالطبيعةعالمبهاقامالتياسدراساتبا

الكائناتلينيوسصنففقدعشر،الثامنالقرنفىلينيوس

أسماالأحياءمننوعكلوأعطىتركيبها،حس!الحية

لينيوسسماهاالتيالتصنيفيةالمجاميعوظلتمميزا.مزدوخا

أما.الانإلىعلمياوصحيحةمقبولةالرتبةوحتىالنوعمن

كانتفقد(فأعلىالطائفة)منالعلياالتصنيفيةوحداته

التصنيفأمافقط.هامشيةتشابهاتعلىكالبامبنية

تراكيبعلىأكبربصورةمبنىفهوللأحياءالحديث

تطوريةعلاقاتعلىعلاوة،حيويةوكيميائيةمجهرية

ويظلوالارتقاء.النشوءانظر:.الحيةالكائماتب!تمزعومة

الأحياء.علومفيالتقدممعمستمرتقدمفىالتصنيفعلم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كارولوس،ليميوسالبروتيستا

والباتالحيوانمملكةالحيوان

الساتالرهرة

علم،الساتياتلعطرا

عندالعلومانظر:.الفارماكولجيالتصنيف

)الصيدلة(.المسلمينوالعرب

،مندلانظر:.قالون،المستقلالتصئيف

(.مندل)تجار!الوراثة)أعماله(،جوهانجريجور

ادقرارات.اتخاذفيعديهيعتمدأسدوبالدصودت

ولاتخاذقادتهملاختيارالبلدانمنكثيرفيالناسيصوت

والشركاتالنقاباتببعضالخاصةالقضايافيالقرارات

التصويتبموضوعالمقالهذاويتعلق.الاجتماعيةوالأندية

السياسية.والانتخاباتالعامةالقضايافي

فيالتصويتبحقالبلدانمعظمفىالناسيتمتع

التىالديمقراطيةغيرالاقطاربعضولكن؟الانتخابات

حقيقياختيارأيمنمواطنيهاتحرموأحد،حزبيحكمها

الذينلأولئكإلابالترشيجعلايسمححيثالتصويتعند

الحاكم.الحزبيمثلون
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يعتبرونفإنهمالديمقراطيةالأقطارفيالمواطنونأما

يختارواأنلهميتيحلأنه،حقوقهمأهمأحدالتصويت

هذهجميعفي-يتقدم.يحكمونهمالذينالأشخاص

للانتخاباتالمرشحينمعظم-التقريبوجهعلىالأقطار

ينتخبواأنللناخبينويمكن.سياسيةأحزابفيكأعضاء

مباشر.غيرأومباشراانتخاباإماالعامةالمناصبشماغلى

بأنفسهمالمواطنونيقومالمباشسر،الانتخابحالةففي

الانتخابحالةفيأما،العامةالمناصبلشاغليبالتصويت

يقومونالذين،ممثليهميختارونالناخبينفإنالمباشرغير

يتممثلافالرئيس،العامةالوظائفشاغليباختياربدورهم

انظر:.الانتخابيةالهيئاتخلالمنمباشرةبصورةاختياره

الانتخابية.الهيئة

منكثيرفيالديمقراطيةالبلدانفيالناسيصوت

المناصبلشغلالانتخاباتفيالتصويتبجانبالقضايا

مثلقضايافييصوتونفإنهم،المثالسبيلوعلى.العامة

فرضأو،الشرطةقواتزيادةأو،جديدةمدرسةبناء

حكوماتظلوفي.خاصمشروعتمويللغرضضريبة

تشرئرفضأوبقبوليصوتواأنللناخبينيمكن،معينة

الاستفتاءاتباسمتعرفانتخاباتطريقعنمقترح

الشعبية.

التالمئكلشرالقرنينخلال.التصويتلهميحقمن

حقالديمقراطيةالبلدانمنحتالميلاديينوالعشرين

الحقذلكلديهميكنلمالذينالناسمنلكثيرالتصويت

علىالمرأةحصلتالعشرينالقرنأوائلوفي.مضىفيما

نيوزيلندامنحتفقد،الدولمنكثيرفيالتصويتحق

عاموأسترالياام،398عامللمرأةالتصويتحق

فيالتصويتحقعلىالمرأةتحصللم،ولكن.ام209

ولم،أم029عامحتىالمتحدةالولاياتأنحاءكافة

فيالتصويتحقعلىسنة21ادفوقالنساءكافةتحصل

للنساءتسمحفلملممويسرا،أما.أم289عامإلابريطانيا

وفي.أم719عامإلاالانتخاباتكافةفيبالتصويت

الدولمنالعديدخفضت،العشرينالقرنمنالسبعينيات

بعضولكنسنة،18إلىالتصويتلسنالأدنىالحد

سنة12بسنتتمسكلاتزالوالهندأيرلندامثل،الدول

التصويت.حقعلىللحصولأدنىكحد

اسمإدراجبموجبهايتمالتيالعمليةهو.التسجيل

يقوم.للتصويتالمؤهلينالناخبينقائمةفيشخمما

كلاسمبفحصالانتخاباتيومالختصونالموظفون

وفى،بالتصويتلهالسماحقبلالتسجيلقوائمفيشخص

خاصممجلفىيوقعأنالناخبمنيطلب،البلدانبعض

الذيبالتوقيعالتوقيعهذامطابقةويجري،التصويتعند

الناسعددفيهايكثرالتيالمناطقوفي.التسجيلعندأخذ

الأصالغبصماتتعتمد،يكتبونولالايقرأونالذين

الناخبينفإن،المتحدةالمملكةفيأما.الهويةلإثبات

عندمعهميحملونهابطاقاتعلىيحصلونالمسجلين

للتصويت.ذهابهم

قيوذاالديمقراطياتكافةتضع.التصويتعلىالقيود

منكثيرففي.خاصةحالاتفيالتصمويتحقعلى

العقليةبالأمراضالمصابونيحرم،المثالسبيلعلى،البلدان

فىعقوبةفترةيقضونالذينأولئكأوعقليا،المرضىأو

التصويت.حقمنمعينةجرائمارتكاببسببالسجن

فييصوتواأناللورداتمجلسلأعضاءيجوزلاأنهكما

ولاياتهنالكوكان.المتحدةللمملكةالعامةالانتخابات

الشروطبعضتضعالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيمعينة

هناكوكانت.الانتخاباتفيالتصويتمنالسودلحرمان

علىالتصويتتحظركانتالتيالرؤوسضريبةقوانين

ررمانذلكوكان.خاصةضريبةيدفعوالمماالناس

بعضوكانت.التصويتحقوالسودالبيضمنالفقراء

صدرولكن.والكتابةالقراءةفياختباراتفرضالولايات

جنوبوفي.الممارسات!ذهيمئقانونام659عام

حقمنالسودالعنصريالتمييزسياسةحرمتإفريقيا،

العنصرية.التفرقةانظر:.عديدةسنواتالتصويت

مناطقإلىالقطرتقسيميتم.الانتخابيةالدوائر

إجراءلغرضاسحكانعددحيثمنتقريبامتساوية

الانتخابية.الدوائرباسمالمناطقهذهوتعرف.التصويت

الدائرةنفسفيالشخصتسجيليتم،العادةوفى

فييصوتانعليهويتحتمفيها،يعيع!التيالانتخابية

حدودتعديلمنولابد.الانتخابيةالدائرةهذهنفس

الذيالتغيرحمسبلاخروقتمنالانتخابيةالدوائر

فيتؤثرأنللحكوماتويمكن،السكانعددفىيحدث

الانتخابيةالدوائرحدودتغييرطريقعنألانتخاباتنتائج

الدوائرثقسيمفيالتلاعبباسمتعرفعمليةفي

الانتخابية.

شفهياالانتخاباتفيالتصويتكان.التصويتطرق

وبحصول،ذلكبعدرؤيعشر.التاسعالقرنحتىوعلنئا

نأللعدلأقربأنهالتصويتحقعلىالناسمنمزيد

الوقتفيأماالأسماء.عنوغفلاسرياالتصويتيكون

يؤشرللتصويتنظاماتستخدمالبلدانمعظمفإنالحاضر،

بمفردهوهومطبوعةتصويتبطاقةعلىناخاكلفيه

أجهزةالبلدانبعضفيوتستخدم.التصويتحجرةداخل

ويحركالتصويتجهازأمامالناخبيقفحيثالتصويت

الناخبحولالستائرمجموعةتقفلالتيالرئيسيةالذراع

الناخبويقوم،الوقتنفسفيالتصويقوتفئجهاز

اختيارهايودالتيالأسماءأوالاسماتجاهفىمؤشربتحريك
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يحركوعندما.أمامهالتيالمرشحينألممماح!قائمةواقعمن

بتسجيلالجهازيقومموضعها،إلىالرئيسيةالذراعالناخب

يستخدم،الأخرىالبلدانبعضوفي.الصوتوإحصاء

منوبدلأ.بحاسوبمزودةللتصويتأجهزةالناخبون

وأمربعةعلامةبوضعالناخبيقوم،الذراعسعحب

لاالذينالأشخاصأما.الحاسوببطاقةفيثقبايحدث

السفرأوالمرضبسبببأنفسهماالتصويتيستطيعون

بموجبأوبالبريدلالتصويتيسملهمفإنهالمنطقةخارج

العملية.هذهفيعنهمينوبونآخرينلأشخاصتوكيل

يستطعونلاالذينأولئكيقدمأنالعادةفيذلكويلزم

خاصةنماذجعلىيحصلواوأنطلبا،بأنفسهمالتصويت

بدءتاريخمنكافوقتقبلوذلكعليهاليصوتوا

التصويت.

أجهزةا!متخدامحالةفى.الأصواتتعداد

تعدادفإن،بالحاسوبالتصويتنظامأوالتصويت

حالةفىأما.الأجهزةهذهبوساطةتلقائيايتمالأصوات

الأصواتتعدادمنلابدفإنه،التصويتأوراقاسشخدام

مراقبونيحضرالأصواتإحصاءنزاهةولضمانيدويا.

كثيروفي.النتائجتقاربحالةفيالأحزابكافةمن

ومشغافورةوالفلبينوماليزياالهندمثلالدولمن

الانتخاباتنتيجةفإن،المتحدةوالمملكةإفريقياوجنوب

يكونأنيعنيوهذأ.البسيطةالغالبيةلنظاموفقاتتحدد

هوالفائزالمرشحويكونواحد،صوتناخبلكل

لمولوحتىالأصواتمنعددأكبرعلىيحصلالذي

البلدانبعضوتستخدم.المطلقةالأغلبيةعلىيحصل

متنوعةصوروهمالك.النسبىالتمثيلأنظمةالأخرى

كليحص!أنفىتتفقصورهولكن.النسبيللتمثيل

منحصتهيميتنالسبالممثلينمنعددعلىحزب

النسبيالتمثيلنظامعلىويطلق.الأصواتإجمالي

التصويتالمسموبلجيكاأ!شراليامنكلفيالمتبع

تتئنظامفإنهاأيرلندا،جمهوريةأما.الترجيحى

للتحويل.القابلالمفردالصوت

الناسمنكثيريستخدملاالتصويتى.السلوك

تكونماوعادةمطلقا.الحقذلكللتصويتالمؤهلين

منأقلوالفرعيةالمحليةالانتخاباتفيالتصويتحصيلة

فرضإلىالبلدانبعضوتلجأ.العامةالانتخاباتحصيلة

الذينالمواطنينعلىالسجنحتىأوبالغرامةعقوبة

أكبرعددمشاركةلضمانوذلك.التصويتعنيتخلفون

فيبأصواتهميدلونالناسفإن،عامةوبصفة.الناخبينمن

سيفقدونأوشيءعلى!ميحصلونبأنهماقتناعهمحالة

بعضأنالاجتماععلماءووجد.الانتخاباتمنشيئا

كماغيرها.منأكثرالتصويتعمليةفيتشاركالهيئات

بينهيمماالنساءبينأعلىالتصويتنسبةأنوجدوا

55بينأعمارهمتتراوحالذينالناسأنكما،الرجال

منغيرهممنأكثربأصواتهمللإدلاءيميلونسنة7وه

دخلا،أوتعليماأعلىالفردكانوكلما.الأخرىالأعمار

الأسريةالخلفيةأنكما.التصويتفيللمشاركةأميلكان

فعلىبالفرد.يحيطالذيالجوفىأيضاتؤثروألاجتماعية

الأحزابيؤيدونالناسمنكثيرانجد،المثالسبيل

.الوالدانيفضلهاالتيالسياسية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النسبىالت!ثيلالاستفتاء

المدنيةالحقوقالمتحدةالأم

الاقترأعورقةالانتحاب

الترحيحيالتصويت

الانتخاباتالمتئفيالأسدوبالدرجيحيالتصويت

تعلمأنبعدولاياتها.وفيأستراليافيالفيدراليةالبرلمانية

للمرشحينتفضيلهترتيبإلىالناخبيشير،الاقتراعورقة

أسمائهم.جانبإلى،اخرهإلى3،،1،2الأرقامبتدوين

.الاقتراعأوراقلعدعديدةطرائقوثمة

فيالأصواتعدفيالبديلالصوتنظامويتبع

انتخاباتجميعوفي،النوابمجلسانتخابات

يمنحإذتاسمانيا،فيالنوابمجلسباممتثناءالولايات

بعد،للمرشحينبديلااختياراالنانجاالنظامهذأ

عدعمليةفيمتعددةمراحلفىالسابقةخياراتهاستبعاد

.اللأصوات

الأصواتبعدألانتخاباتعلىالقائمونيقوموعندما

علىإليهالمشارالأولالتفضيليعدونفإنهمالأولىللمرة

نصفمنأكثرعلىمرشححصلفإذا.فقطورقةكل

لمإذاأما،ينتخبفإنه،الأولىللتفضيلاتالإجماليالعدد

الانتخاباتعلىالقائمينفإن،ذلكعلىيحصل

منعددأقلعلىحصلالذيالمرشحيستبعدون

بذلكالمتعلقةالاقتراعأوراقفياخذون.الأولىالتفضيلات

التفضيلوفقالمرشحينباقيعلىويوزعونها،المرشح

علىالمرشحينأحديحصلحتىذلكويواصلون،الثاني

.الأصواتنصفمنأكثر

فيالأصواتعدفىالنسبىالتمثيلنظامويتبع

الإجماليالعددتحديدفبعد.الشيوخمجلسأنتخابات

الانتخاباتعلىالقائمونيحدد،السليمةالاقتراعلأوراق

فيللفوزاللازمةالأصواتعددمنالادنىالحدحصة

تلكعلىيحصلالذيالمرشحوينتخب.الانتخابات

تزيدوالتيالمرشئ!لهذاالممنوحةالأصواتوتوزع.الحصة

تفضيلاتحمسبوذلك،المرشحينباق!على،الحصةعن
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عمليةبعدالشواغرجميعتملألموإذا.الثانيةالمقترعين

منعددأقلعلىالحاصلالمرشحيستبعدالتوزيغ،

البديلالتصويتنظامفىالحالهوكما،الأصوات

منالكافيالعددانتخابيتمحتىالعمليةهذهوتستمر

الشواغر.لملءالمرشحين

عددأنفيالنسبىالتمثيلسماتإحدىوتتمثل

متناسباسيكون،معينسياسيحزبفيالمنتخبينالمرشحين

إحدىفيالحزبلذللثبهاأدليالتيالأصواتعددمع

الأحزابيمكنالتصويتفإن،لذلكونتيجة.الولايات

مجلسفيأنفسهمتمثيلمنالمستقلينوالمرشحينالصغيرة

.الشيوخ

فيالمتبعالنسبيالتمثيلفىكلاركهيرنظامويختلف

فيالمتبعالنظامعنتسمانيا،فيالنوابمجلسانتخابات

.الشيوخمجلسانتخابات

فيالسابقةالبرلمانيةالانتخاباتفيتتبعوكانت

هذهتزالولا.الأصواتبأغلبيةالفوزطريقةأستراليا،

بريطانيابينهامنالأخرىالبلدانمنكثيرفيمثتعةالطريقة

يختارأن،المقترععلىيتعين،الطريقةوبهذهونيوزيلندا.

كوينزلاندأصبحتام،298وفي.فقطواحدامرشسحا

وقد،البديلالتصويتنظامتدخلألممتراليةولايةأول

.ام919فيمرةلأولأدخلته

اختراعكبراءةمسجدةطريقة؟لألوانالتصوير

علىالملونالتصويرعمليةتشتمل.بالألوانالأفلاملعمل

للمنظر.منفصلةسلبيةصورثلاثإنتاج

منواحدإلىالسلبيةالصورمنواحدةكلوتعرض

الأخضرأوالأزر!تىأوالأحمروهيالأساسيةالألوان

صورإلىالسلبيةالصورتظهيريتمالمنظر.فىالتي

الألوانإنتاجلتعيدالسلبيةالصورتصبغثم،إيجابية

بعد.السالبةالصورةعلىوالخضراءوالزرقاءالحمراء،

لالونفيلمإلىالمصبوغةالإيجابيةالصورتحويليتمذلك

المحولةالألوانتمتزج.النهائيةالنسخةصبعيتمحتىله

.تصويرهيتمالذيللمنظرالأصليةالالوانجميعلتنتج

أمريكيكيميائيمهندس-كالموسهيربرتقام

فىلونينذاتكعمليةبالألوانالتصويربتطوير-الجنسية

سينمائيفيلموأول.الميلاديالعشرينالقرنبدايات

الفاعملالخليجالأسلوبهذافيهاستخدمكامل

عامالثلاثةالألوانذاتالعمليةواستحدثتأم(.)179

فيالملونةالأفلاممنالعديدإنتاجوتم.ام329

العشرين.القرنمنوالأربعينياتالثلاثينيات

كانمماتكلفةأقلبطريقةيتماليومالتصويروأصبح

سابقا.بالألوانالتصويرعليه

فيتستخدمتقنيةالمغنطيسيبالرنينالتصوير

الجسمبداخلالموجودةللأنسجةصورلإنتاجالطب

الأمراضبعضتشخيصفيالأطباءويستخدمها

.والإصاباتوالاضطرابات

لأنه،مهمةتشخيصيةأداةالمغنطسيبالرنينالتصوير

فتحبدونالطيعية،غيرالأنسجةتمييزمنالأطباءيمكن

للأشعة،المريضيعرضلاوهو.الجراحةخلالمنالجسم

السينية.الأشعةتستخدمالتيالاختباراتخلافعلى

والأعضاء.العظامخلالالرؤيةمنالأطباءيمكنأنهكما

قويا،مغنطسايستخدمأنهغير،الناسلغالبيةمأمونوهو

الذينالمعاقينالأشخاصعلىاستخدامهيمكنلاولذلك

أجهزةمثلأجسامهمفيمزروعةمعدنيةتركيباتلديهم

الصناعية.المفاصلأوالنبضضبط

منأسايساالمغنطسيبالرنينالتصويروحدةتتكون

واستقباللإرسالوأجهزةكبير،أسطوانيمغنطس

المريضيرقدالكشفوأثناء.وحاسوب،الراديويةالموجات

جسمإلىمغنطيسىمجالتوجيهيتمثممغنطس،داخل

الذراتبعضنوياتالمغنطسيالمجالويجعل.المريض

توجيهيتمذلكوبعد.صفوففيتنتظمالجسمداخل

الموجاتترددتساوىفإذا.النوياتإلىراديويةموجات

هذهوتمكن.رنينحالةتحدث،الذرةترددمعالراديوية

الراديوية.الموجاتطاقةامتصاصمنالنوياتالحالة

إلىالنوياتتعود،الراديويةالموجاتتنبيهيتوقفوعندما

راديويةإشاراتصورةفىطاقةوتصدرالأصليةحالتها

الصورةنوعثم،الإشاراتهذهوطولقوةوتعتمد.ضعيفة

الحاسوبويقومللنسئ.الختلفةالخواصعلى،الناتجة

شديدةعرضيةمقاطعصورإلىالإشاراتبترجمة

التفصيل.

المغنطسيبالرنينالتصويرفحوصعلىيشرف

علىمدرباطبيبامايكونعادةوهو،أشعةاختصاصي

طريقةوتستخدم.الطبيالتشخيصفيالصورا!شخدام

العمودأوالرأسلدراسةكثيراالمغنطسيبالرنينالتصوير

الصدرلفحصكذلكالطريقةهذهتستخدمكما.الفقري

عاليةنسبةالمغنطسيبالرنينوللتصوير.والمفاصلوالبطن

الدورةجهازوأمراض،الأورامكشففيالنجاحمن

وبع!الميلاد،منذالموجودةالخلقيةوالعيوب،الدموية

.الإصاباتأنواع

جدا،مكلفةالمغنطيسيبالرنينالتصويروأجهزة

توجدفإنهاولذلك،خاصةمرافقفيتركيبهاويجب

.الكبرىالمستشفياتفيرئيسيةبصورة

تقنيةعنالمغنطسيبالرنينالتصويرتقنيةتطورتوقد

.النوويالمغنطيسيبالرنينالطيفىالتحليلتسمى،مماثلة
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الطبفطيستخدماللغنطيسيبالرنينالضو-ر

مغنطيسبهاآلةداخلالمريضيوضعحيث

نوياتبتنطمالمغنطسىالمجالويقوم.!خم

فترسلصف،فيالجسمداخلمعينةخلايا

اتجاهها.تغيرالنوياتتجعللاسلكيةإشارةالآأ!ة

يحولهاإشاراتالتغييراتهذهوتحلق

الشوكيالحبلصورةمتلصورةإلىالحاسوب

(.اليسرىالصورةفى)كماالعادي

التحليلالعلماءمنوغيرهمالكيمياءعلماءويستخدم

معلوماتعلىللحصول،النوويالمغنطسيبالرنينالطيفي

الجزيئي.التركيبعنمفصلة

أبعادذاتصورلإنتاجطريقةالدجسيمىالتصوير

ويؤدي.فيلمأوللتصويرحساسزجاجيلوحعلى،ثلاثية

هذهوتظهر.حقيقيةالأشياءتبدوأنإلىالمنظرعمق

لتجنبالائتمانبطاقاتبعضعلىالصورمنالأنواع

التزوير.

التجسيمىالتصويرفىأساسيتانخطوتانهناك

-2.التجسيميالمصوريسمىنموذجصناعةا-هما:

الاولى،الخطوةوفى.الثلاثيةالأبعادذاتالصورإنتاج

إلىالليزرضوءشعاعلتقسيمزجاجيجهازيستخدم

علىالصورويعكسالمنظرأحدهمايضيء،شعاعين

فإنهالمرجعىالشعاعويسمىالاخرالشعاعأما.الفيلم

المنعكسةالصورةوتتداخل.الفيلمعلىمبالغرةيضيء

الفيلم.علىمركبةصورةمكونينالمرجعيوالشعاع

التصويريمثلفإنهالفيلمهذايحمضوعندما

يشرقالذيالضوءفإنالثانيةالخطوةوفي.التجسيمي

التسجيليضيء،المرجعيالشعاعاتجاهنفسمن

الضوءهذاالتجسيميالتصويرويحول،الفوتوغرافي

الأصليالمنظرفيالضوئيةالأوضاعتكوينلإعادة

الحالاتمعظموفىالبعد.ثلاثيةصورةبذلكمحدثا

الضوء.مصدرهوالليزريكون

مثال.وتحليليةبحثيةتطيقاتالتجسيميوللتصوير

الطائراتأجنحةعيوباستكشاففييستخدمأنهذلك

.أخرىوأشياء،والعدساتوالإطارات

المتحركة،الذراتسرعةقياسفيتستخدمأنهاكما

المجهرية.للأشياءالبعدثلاثيةصوروإنتاج

التصويرالمولد،المجريجابور،دينيساخترع

جائزةنالوقد.ام479عامالثلاثيالبعدذاالتجسيمي

.الاختراعهذاعنالطيعةعلومفيام719عامنوبل

صورةائتمانبطهاقةع!المسجلالطائرهذاالتجسيمىللتصويرنماذج

التزوير.لمنعثلاثيةأبحادذات
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رليرسمهاالتياللوحةهذهتظهر.متنوعةمواضيعتتناولالشهيرةالعالميةاللوحات

رأئعا.فنياعملاالبسيطةاليومية

التدنهكيلىالتصوير

وأهها.الفنونأتدممنيعدالتشكيلىالتصوير

السطوحعلىالتارلإلألوانفجرمنذالإنساننظموقد

حوله.منالعالموعنالناسعنأفكارهعنتعبربطرق

للإنسانية،عطمةأهميةلهاالفنانونيبدعهاالتيواللوحات

الناسويستمتع.بالمعلوماتوتمدهالإنسانتمتعفهي

جماليعجبنافقد:أممبابلعدةاللوحاتبمشاهدة

اللوحة،علىتوزيعهاأو،المستخدمةالألوانأو،اللوحات

وأالحزنأو،كالخوفالختلفةالتعبيريةقيمهاتعجبناأو

للطبيعة.البارعلتصويرهاأو،المحبةأوالسعادة

نحوالفنانشسعورعناللوحاتلناتكشفأنويمكن

والتاريخ،الاجتماعيةوالعدالة،والدين،والحب،الموت

أنماطعنتخبرنا.كماومشاغلهمالسابقينوامالوالعادات

معرفةأغلبفمثلا،وغيرها.والأدواتوالملابس،المباني

التشكيلي،التصويرطريقعنجاءتبأجدادهمالغربيين

كلوغيره

تكتىلم

لقد

الفنانون

جغرافية!

ماتخا

لمصوروا

طاتطور

الختلفةا

توكما

وقد

لوحات

العسير

الحياةمناظرمنيحرجواأنالفنانينكباريستطيعكيفوار

القديمةالغربيةالمجتمعاتمنكثيرالأن،الفنونت

لهم.تصفهاولمالأشياءهذهكل،

وأخذ.ببعضبعضهاالفنيةالأساليببعضتأثرت

عواملوتضافرت.لهمالسابقينعناللاحقون

وتطور،تاريخيةوأحداث،وأديان،قوميةوخواصا

عرفناوقد.التشكيليالتصويرتاريخفكونتجديدة

بطردتى-المثالسبيلعلى-الغربيونالتشكيليونن

الموضوعاتتوضحالمقالةوهذه.الغربيةخضارات

تعبيرهم،وطرق،التشكيليونالمصورونيصورهالتي

وتتتبع،وأساليبه،وخاماتهالتصويرعناصرضح

.الأعمالبعضوصفتشملكما

أبدعوا،بارعونمصورون-التاريخعبر-اشتهر

منجعلمما،الحياةجوانبكلتناولتشهيرة،

المصورونيتناولهلمموضوعااليومنجدأنجدا
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قدالفنانينكبارلوحات

محددموضوعلهالايكون

الذهبيالحائطلوحةمثل

اليمين()علىأم()619

فقطتتكودالتيلهو!مان

تتناولوقد.زاهيةألوانمن

الحياةمواضيعاللوحات

عودةلوحةمثلالعامة

بييترأم()565الصيادين

)أسفل(.الأكبربروجيل



أشياء،منماحولهمكلصوروافقد،التشكيليون

الموضوعاتبعضوتخيلواوالحيواناتوالطيعةكالناس

صورواكماوالأساطير،،الدينيةكالموضوعاتالسابقة

.موضوعاتبلاتجريديةلوحات

بتصويرالقدممنذالتشكيليونالمصوروناهتموقد

العصورفخلال،مجتمعاتهمفيالمهمةالموضوعات

الدينعناللوحاتأشهركانتأوروبافىالوسطي

.وقتذاكبالنصرانيةهناكالناسأغلبلإيمانالنصراني

فقطالواقعبتصويرالتشكيليونالمصورونولايكتفي

عنالخاصةنظرهموجهات-أيضا-يصورونبل

الفنانينعندوأكثرهاالموضوعاتأحبومن.الموضوعات

مواقففيصوروهمحيث،الأشخاصتصويرالغربيين

لوحتهفيرينوار،الفرنسيالفنانجمعفبينما.مختلفة

شكلفيألثخاصاام(،)882الظهيرةعندالأطفال

لوحتهفي،دومييهأونوريهأننجد،هادئةتبدوأسرة

قدآخرينونجد،عارمةثورةفيأناسارلم!مقد،الانتفاضة

شبه،مختلفةوبأساليبمختلفةحركاتفيصوروهم

الواقع.فيتحقيقهالايمكنقدوبحركات،تجريدية

الدينيةالموضوعاتفتشملاللوحاتموضوعاتأما

والقضاياوالأحلاموالخرافاتوالأساطير،والوطنية

الاجتماعية.

التيالموضوعاتأكثرهيالدينيةالموضوعاتولعل

وفاقوآسيا.أوروبافيالتشكيليونالمصورونعالجها

.المجالهذافىغيرهمأوروبافيالنهضةعصرمصورو

التيالطيعية،المناظرتأتيالدينيةالموضوعاتهذهوبعد

هذهوتليثورانها.أوهدوئهافيوالبحارالأراضيتصور

الفنانفيهايصورالتيوهيالصامتةالطيعةلوحات

الفاكهة.أوالأوانيأوالجماداتمجموعة

بالزيترسم.ام086سنةحواليدومييهأونوريهرسممنالانتفاضة

اسم.13ك!88.مشمععلى

504لتشكدلياالتصوير

عملمنوهيلاسكو()كهفالتاريخماقبلعصركهوفلوحة

حوالىالحصانطوليبلغ..ماق005،سفةحواليمعروفغيرفنان

ثه!يى

ور*ك!

رسمام،205عامحواليدوريرألبرخترسممنالصغيرالأرنب

سم.223*5.المائيةبالألوان
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زيت.أم067عامحوالىرورديلفانجاكوبرسمهلهارلممنظر

ك!سم.ك!62مشف.56على

تكوينشكلفيمايكونعادةالتشكيليوالتصوير

نأويمكن.والخطوطوالأشكالالألوانالمصورفيهينظم

لاموضوعوألوانخطوطمجردأيتجريدياالتكوينيكون

.موندريانبيتالحديثالفنانأعمالفيكمالها،

لونية.ومربعاتمستطيلاتعلىمبنيةلوحاتهفتكوينات

معروفةأشكالعلىالمبنيةاللوحاتفيأهميةوللتكوين

مشاهدتها،يمكنأحداثاأوقصصاتحكيالتيأوأيضا،

تنفيذها.فيالفنانبمهارةوالتمتع

وأالزخرف!لغرضالتشكيليالتصويراستخدموقد

علىعدةلوحاتفىالفنانينمنكثيروأبدع،الزينة

تجميلها.بغرضوالمبافيالغرفجدران

التشكيلىالتصويرعناصر

الخطاأهمها:عدةعناصرالتشكيليللتصوير

الملمس.5-الفراغ4الكتلة3-2-اللون

الكلماتأهميةقدربنفسللفنانمهمةالعناصروهذه

علىوبالتركيزالشاعر.أوللكاتباللغويةالمفرداتأو

التعبيريةالقيمةيزيدأنالفنانيستطعالعناصرهذهبعض

خاصا.طابعاويعطهاويوضحهاللوحة

لوحته،منالفنانمقصديحددأنيمكنالألوانفتوزيع

علىتساعدالتيفهيالخطوطأما.الفنانمهارةويوضح

سم.75ك!ي501ام،509ليكاسولباللووالكلبالبهلوانيان

وتداخلهاالختلفةأنواعهابتشابكوذلك،اللوحةبناء

عنصرولماضافة،الرسمتكونوالخطوط.المتباينةباتجاهاتها

بيكاسوالفنانلوحةففي.اللوحاتتتكونللرسماللون

لتحديدالخطوطاستخدمأم(09)5والكلبالبهلوانيان

بيكاسواستطاعوبالخطوط.المرسومةالأشكالأطرأف

حركتها.ورشاقة،الأشكالتوضئامشدارة

وثقلبالأوزانشعورهعنيعبرأنالفنانيريدوعندما

بيكاسومافعلهوهذاتوضئالكتلة،إلىيلجأفإنهالأحجام

والطفلالأملوحةمثلفيخاصةعدةلوحاتفينفسه

التشكيليين.المصورينمنغيرهفعلهوماأم(129)

الخطوطبتنظيماللوحةفيالفراغعنصريتحقق

المشاهدويشعرمعينةبطرفوالغوامقوالفواغوالألوان

منفذةاللوحةبأنعلمهرغمالعملفيوالعمقبالأبعاد

فالمقصودالملمسأما.مسطحةصغيرةمساحةعلىأصلا

سميكةتكونقدفالألوان،المرسومةاللوحهمظهربه

اختيارفىالفنانويتصرف.وناعمةخفيفةأووخشنة

وعواطفه.لتوضئمشاعرهلموضوعهالمناسبالملمس

التقنيةوالأساليبالخامات

الألوانوضعفيالتشكيليالتصويرعمليةتتلخص

ورقأو،خشبأو،قماشسطحعلىتوزيعهاأو)البوية(
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.م30.2*43.1المساحة.مشمعع!ورملزيت.م4291بيكاسوبابلورسمم!والقيارالملندلين

الفناندهان

بخلطئصح

الألوانمسحوق

باسمالمعروف

ممادةالصبغة

اللادةتدمممالزجة

ويعتمد.الرابطة

علىالطلاءنوع

الرابطة.المادةنوع

وتوضئالصورة

الصبغاتإحدى

فياكسمتخدمة

الدهانصناعة

الأنواعوبعض

الموادمنالشائعة

ولوع،بطةالرا

الذيالدهان

الحصوليمكن

كلفىعليه

حالة.
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عليه،ترسمالذيبالسطحاللوحةمظهرويتأثرغيرها.أو

وتمزجتخففالتيوبالسوائل،المستخدمةالألوانوبأنواع

.الالوانبها

بمزجالتصويرخاماتينتجونالأوائلالفنانونكان

ويمزجونهاالأرضمنيستحضرونهاالتىاللونيةالمساحيق

بطرقإعدادهايتمالختلفةفالألواناليومأما.لاصقةبمواد

.مركزةأنابيبأوعلبفيالألوانوتأتى.وسهلةحديثة

السوائلباستخداميخففهافإنهالفنانيستخدمهاوعندما

بالزيتوالزيتيةبالماء،تخففالمائيةفالألوان.المناسبة

وأ،الفرشاةيستخدمالفنانفإنبهاالعملوعندوهكذا.

تستخرجالتيتلكهيالفرش!أنواع.وأفضلالتلوينمدية

الفرشوتأتي.الاخرىالحيواناتوبعضالسمورشعرمن

اختياراللمساتمنالفنانلتمكنمختلفةبأحجام

يريدها.التىبالمساحات

مختلفةالفنانونعليهايرسمالتيوالسطوحوالمواد

ومنذوغيرها.والأقمشةوالاخشابالجدرانتشمل

المفضلةهىالقماشيةاللوحاتأصبح!النهضةعصر

الفنانوناستخدمفقدهذاوركم.الفنانينأغلبلدى

المطاطيةواللدائنكالتيلأخرىخاماتالمعاصرون

الذكرالسابقةبيكالمموولوحةعليها.ليرسمواوالأوراق

.المقوىالورقمنقطعةعلىمنفذةوالكلبالبهلوايان

المصريينقدماءالمشخدمهفقد،المجالهذافيقديموالورق

أما.الصينيونوتلاهم،سنةآلافخمسةمنأكثرمنذ

الميلاديالتاسعالقرنفيإلايستخدموهفلمالأوروبيون

إليهم.العربأدخلهأنبعد

يرسمونالتيلوحاتهمتكونأنعلىالفنانونويحرص

عليهيرسمأنقبلالسطحإعدادويتمالإعداد.جيدةعليها

اللوحاتحالاتففي.الأرضيةتسمىمعينةبمادةبطلائه

مثلبيضاءمادةمنالأرضيةهذهمادةتتكونالزيتية

الممزوجالكتانوزيتالأبيضالزنكأوالأبيضالرصاص

الصنوبر.زيتبمادة

التصويريستخدم.)الفريسكعالجصيالتصوير

ويكون.والخارجالداخلمنالمبانيتزور،فىالجصي

تماما.يجفأنقبلرطبوهوالجصعلىالجصيالتصوير

فإنهاوبهذا،لامعةلاتكونبأنهاالجصيةالصوروتمتار

المشاهد.عينإلىالضوءلاتعكص!

ترحم!!

تشملالفنانأدوات

والمحففات،الألواد

وتوضح.والمدىوالفرش

يرت!كيفهدهـالصورة

الأدواتهذهالفنالى

لوحةبرسميقومعندما

الفحانيعصر.زيتية

الأنابيب،حارجالألوان

الموجودلالخففويمزحها

لوحةطرفعلىبالعلبتير

)البلتة(.الألوانمزج

لمزجالصغيرةوالمدية

الكبيرةأما،الألوان

في،الفرشمعفتستخدم

الموضوعةاللوحةتلوي!

الحامل.على
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برانلىشواسغبثكلمعروفاالجصيالتصويركادوقدحديتا.الصقالذيالمبتلالبياضعلىاللونىالطهلاءوضعأسلوبالجصيالتصوير

)أعلاه(.المتحدةبالولاياتنيوهامبشايرفيدأرتماوثكليةفىالتىالمكتباتإحدىمثلالمباني

الجصيالتصويرفنفيالإيطاليونالفنانونواشتهر

عشرالثالثالقرنينمابينالفترةفىعطماشأواوبلغوا

أبدعواالذينالفنانينأشهرومن.الميلاديينعشروالسادس

أنجلو.ومايكلمانتينا،وأندرياجيوتوجصيةلوحات

التصويرالمكسيكيونالفنانونأحياالعشرينالقرنوخلال

المباني.منكبيراعددابهوزينواالجصي

الشفافةالمائيةتصئالألوان.المائيةبالألوانالتصوير

فإنبهاالتلوينوعند.العربيبالصمغالخلوطةالأصباغمن

الأرضيةلوناستغلالويمكنهبالماء،يخففهاالمصور

لكنهأيضابالماءيخلطالألوانمنآخرنوعوهناك.الأبيض

النوعوهذا.الألوانبقيةلتخفيفالأبيضاللونيستخدم

تصنعالغواشوألوانالغوالتق.ألوانمايسمىهو

العربيبالصمغالممزوجةالأصباغمن-المائية-كالألوان

بيضاءمادةأيأوالطاشيرمنقليلإليهايضافأنهغير

ألوانوتحفظخلفها.عماولاتشفمعتمةالألوانلتجعل

المائيةالألوانأما،علبفيرطبةبحالةعادةالغواش

بالفرشاةتبلجافةمستطجلاتأودوائرشكلفىفتحفظ

أنابيب.داخلمعجونهيئةعلىأو،الاستخدامعند

ولهذا،بسرعةتجفأنهاالمائيةالألوانميزاتومن

السريعةالخارجيةالرسومفيعادةالفنانونيستخدمها

القدامىالفنانوناستخدموقدوغيرها.الطيعيةللمناظر

فيأوروباوفيوآسيا،القديمةمصرفيالمائيةالألوان

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيأما.الوسطىالعصور

وهولندا.وفرنساإنجلترابهااشتهرتفقدالميلادرر،

يستخدم.بالحرارةالمثبتةالشميةبالألوانالتصوير

المضافالمذابالشفالساخنالطريقةهذهفيالفنانون

الجافةالأصباغإليهويضيفون،الكتانزيتمنقليلإليه

وهي.وأيثأندروالرسامبريشةالبيضصفاربمزجحديثةتمبرالوحة

بدمجالشعورهذاإيجادفيالفنادنجحوقد.بالوحدةالشعورتعكس

.بمهارةوالمطمةالمضيئةالمساحاتمعالوأقعيةالتفاصيل
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الممانوديستعملألوانها.برقةمعروفةبالباستيلالمرعومةاللوحات

س!إللوحة.علىمماشرةاللودويضربود

عصاشكلديلماستيل

سهولة.تتلم!لاالمثبتةالشمعيةالألوان

عمرهاالمتبتةالشمعيةاللوحةوهده

.جديدةتبدورالتوماتقريساسنة0002

الذيللفنانولابد.ساخنة)بلتة(ألوانخلطلويحةعلى

لأنقصيرةفرشاةلمساتيستخدمأنالطريقةبهذهيصور

اللوحةسطحيسخنهذاوبعد.بسهولةتختلطلاالألوان

تختلطالألوانلجعلاللونيةالسكاكينبعضتحمىأو

منالنوعهذانشأوقد.الفنانيريدهاالتيبالطريقة

واستمرالميلادقبلالخامسالقرنقبلاليونانفيالتصوير

بعض.وعادالميلاديعشرالتاسعالقرنحتىأوروبافي

فيلاالعشرينالقرنفيلاستخدامهالتشكيليينالمصورين

أيفخاالصغيرةاللوحاتعلىبلفحعسبالجداريات

(.الحاملالوحات

هذهالأقلامألوانتصنع(.)الباستيلالملودةالأقلامألوان

مثلاللاصقةالموادمنقليلةكميةإليهامضافأصباغمن

هذهلتجعلاللاصقةالموادهذهوتستخدمالكثيرأء.صمغ

نتائجهاأفضلالألوانأقلاموتعطي،أقلامشكلفىالألوان

وكثيرا.المعتادةالرسمأوراقعلىأوالمقواةالأوراقعلى

لاتمحى.حتىبمثبتصورهمالتشكيليونالممورونمايرش

الباستيلألواناستخدمواالذينعشرالتاسعالقرنفنانيوأشهر

ديجا.وإدجارريخواروأوجعستمانيهإدواردهم

الأصباغبخلطالتمبراتصئألوانالتمبرا.ألوان

فما،سهلةالألوانهذهصنعوطريقة.البيضبصفارالجافة

فيتصيرحتىبالماءالجافةألوانهيخلطأنإلاالفنانعلى

فيويستمرالبيضصفارإليهايضيفثم،عجينةشمكل

ومنبالماء.الألوانيخففالاستخداموعند.الخلط

كماجداقصيروقتفيتجفأنهاالألوانهذهمميزات

الفنانينأنغيرللماء.مقاومةتكونجفافهابعدأنها

لأنهاالتمبراألوانمنسميكةطبقاتاستخداميتحاشون

نأإلىالتمبرابألوانالمنفذةاللوحةوتحتاج.تتشقققد

.تخدشأولاتتسخحتىالورنيشمنبطقةتغلف

القرنينمابينالفترةفيأوروبافيالتمبراألوانوازدهرت

فيلتظهرواختفتالميلاديينعشروالسادسعشرالثالث

المتحدةوالولاياتأوروبامنكلفيالعشرينالقرن

.الدولمنوكيرهاالأمريكية

مساحيقبخلطالزيتألوانإعداديتم.الزيتألوان

فياستخدافاالزيوتوأكثر.النباتيةبالزيوتالجافةالألوان

اليومالزيتيةالألوانوتصنع.الكتانزيتهوالمجالهذا

وعندما.الأحجاممختلفةأنابيبفيوتباعمتقدمةبطرق

بزيتالألوانهذهيمزجفإنهالتصويرفيالفنانيشرع

التربنتين.أو،الكتان

بسرعة،لاتجفأنهاالزيتيةالألوانمميزاتومن

لمساتويمزجليغيرفرصةالفنانتعطيفإنهاوبذلك



411التشكيليالتصولر

واللوحة.متعددةلونيةتأثيراتإنتاجللفنانينيتيحالأكريلىالدهان

الباهتة.الألوانعلىتركز)أعلاه(بورترفيرفيلدرسمهاالتي

مميزاتهاومنتماما.يريدهاالتيللصورةيصلحتىالفرفماة

ا!شخدامفرصةللفنانتتيحوبهذاتتشققلاأنهاأيضا

نأوللفنان.محددةتأثيراتلإعطاءسميكةطبقة

البداية،منالتفاصيليضعبأنالمباشرةالطريقةيستخدم

أولأاللوحةيخططبأنالمباشرةغيرالطريقةيستخدمأنأو

وقد.التفاصيليكملتجفأنوبعد،غامقةبألوان

القرنمنذالفنيةالأوساطفىالزيتيةالألواناشمتهرت

الألوانهذايومناإلىتعدوهي.الميلاديعشرالسادس

التشكيلي.التصويرفىالرئيسية

يستخدمهاالتىالألوانالمنتجونطور.الألوانتطوير

كثيرايطوروالمأنهمغير.المتلاحقةالعصورخلالالفنانون

علىوثابتةمتماسكةالألوانتجعلالتياللاصقةالموادفي

ما469عاممنذالمجالهذافيالتطويربدأوقد.السطوح

العربىبالصمغيستبدلواأنإلىالمنتجينبعضعمدحيما

الفحممنمستخرجةصناعيةمواد،البيضوصفاروالغراء

وأشد،مرونةوأكثرأقوىألوانابذلكفأنتجواالنفطأو

للماء.مقاومة

وألوانالأكريليةالألوانهيالحديثةالألوانهذهوأهم

السطوحمنكبيرعددفىتستخدمأنيمكنالتيالمييل

هذهمميزاتومنوغيرها.والأقمشةوالأخشابكالأورا!تى

الي!ن()إلىبالتدريجرمبرانترسمالمباشرةغيرالطريقةوباستعمال.المباشرةالطريقةاوالمباشرةغيربالطريقةترسمأنيمكنالزيتيةاللوحات

فرشاةبضرباتبسرعةبالرسمجوخفانالفنانقاماليسار()إلىالمباشرةالويقةوباستعمال.لطفبكلآخرلونعلىوأحدلونبمسحوذلك

واضحة.تقفلكىفردية

ءرر
كا
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ألوان-أم!95دسمةحواليلويمي!موري!رسممنالأزرقالقناع

حامعة،الفنىدوحمتحص.م55.2*78.3،مشمععلىأكريليك

هدية.الأمريكيةاطتحدةلالولاياتماساشومميتس،كمبردحهارفارد،

الحاصة.الاستعلاماتلصناديقوهداياأورزويلكولفرمسزمن

لهيليرأم،أك!242!،قماش!ع!لالأكريليكأم659الفجرقبلما

فرالكنثالر.

فيمكنالسابقةالألوانكلخواصتجمعأنهاالألوان

فيوضعهاويمكنجدا،خفيفةلمساتفياستخدامها

ناعمةملامسإيجاديمكنكما.سميكةطبقاتشمكل

.الألوانبهذهأوخشنة

الئشكيليالتصويرنشأة

اكتشف.التاريخماقبلعصورفيالتشكيليالتصوير

إلىتاريخهايعودوأسبانيافرنسافىلوحاتالعلماء

هذهجودةوتدل..مقعام02لأ...منمايقرب

قبلنشأقدالتشكيلىالتصويرأنعلىودقتهااللوحات

طويلة.بفترةالتاريخذلك

أقدمتاريخيعود.القديمالمصريالتشكيلىالتصوير

طوروقد،بقليلسنة،5...ماقبلإلىتصويرتشكيلي

بهزينوالهمومميزابهمخاصاأسلوباالمصريينقدماء

الأشخاصصوروافقد.ومقابرهموقصورهممعابدهم

علتفكلماوظائفهمحعسبالناسورتبوا.جانبيةصورا

مقابرهمزينواوقد.الصورةفيحجمهكبرالشخصرتبة

.كثيرةبصور

الحضارةازدهرت.الكريتىالتشكيلىالتصوير

الكريتيونالفنانونتأثروقد،.مق0003عامنحوالكريتية

فيعنهماختلفواأنهمغيرأساليبهمفىالمصريينبالفنانين

بتصويرهمقامواالذينالأشخاصأنهيالأولى:ناحيتين

قدماءصورهمالذينأولئكمنحركةأكثركانوا

كانتصوروهاالتيالموضوعاتأنهيوالثانية،المصريين

منبدلأوالقصورالمنازللتزيينوكانت،الحياةعلىتركز

المقابر.

القدماءالإغريقاهتم.الإغريقىالتشكيليالتصوير

علىمقصورافكانالتصويراما،والنحتالعمارةبفن

القطعتزينالتيالصورهذهوكانت.الخزفسطوح

قصصومناليوميةالحياةمنموضوعاتهاتستمدالخزفية

نحتهممثلتصويرهموكان.الأسطوريةوآلهتهمأبطالهم

بالكلالمميكيةلاحقاماسميوهوبعيد،حدالوابإلىيشبه

والرومانية.الإغريقية

التشكيليالتصويرتميز.الرومانيالتشكيلىالتصوير

مكنتكثيرةلوحاتبوجودالإغريقيعنالروماني

اللوحاتوتتميز.الفنهذاأصولمعرفةمنالدارسين

لمحايجادوتهتمكبير،حدإلىالواقعتشبهبأنهاالرومانية

وانعكاساتها.وبالأضواءوبالظلالاللوحةفىبالعمقإيحاء

)إيجادالمنظورتطويرفىفكرمنأولهموالرومانيون

مسطحة(مساحةعلىبالعمقالشعور

الهنديالتصويريشمل.الهنديالتشكيلىالتصوير

وسريلانكاونيبالوإندونيسياوكمبودياوبورماالهندفنون

فيسادالذي-الهنديالفنارتبطوقد.والتيبتوتايلاند

البوذيةوهيفيهاالمتعددةبالأديان-الأماكنهذهكل

أغلبكانتفقدولهذاوغيرها.واليانيةوالهندوسية

حولتدورالهندفيالفنانونتناولهاالتىالموضوعات

تصويرهمأغلبوكان،القديسينليقصص،الآلهةقصص

،والأعلامالمعلقاتوعلىالجدرانعلىمنفذاالتشكيلي

الخطوطات.إلىإضافة

التصويرلفظيطلق.الصينىالتشكيلىالتصوير

يرىوكوريا.واليابانالصينمنكلفنونعلىالصيني



حواالجدرانعلىرسمها،معروفغيرقديممصريلفنان،العنبحصاد

(ام9-06927)سونجأسرةفترةأنالمؤرخينمنكثير

كلبهاتاثرتفقد،الصينىالتصويرإليهماوصلقمة

بدأقدالصينىالتصويرأنلايعنيوهذا.اللاحقةالفترات

ماقبلإلىتعودرائعةفنيةأعمالفهناك،الفترةهذهفي

محددأسلوبولهالطيعةلايقلدالصينىوالفن

حتىالبلادتلكفيالتقليديينالفنانينكلاتبعهومبسط

الصينيةالدينيةالمعتقداتكلأنوبما.العشرينالقرنبداية

بتصويراهتمواقدالفنانينفإنالطبيعةحبعلىركزت

وقدوالبحار.والجبالوالزهوروالطيورالطيعية،المناظر

الختلفة.بدرجاتهفقطالأسوداللونمنهمكثيراستخدم

ووضعهاالفرشماةبلمساتالصينيونالمصوروناهتموقد

علىلوحاتهموصوروا،نفسهبالموضوعاهتمامهممنأكثر

الصينية.واللوحةوالجدرانالورقيةالمراو!وعلىالحرير،

المشاهدةوعند،طويلةملفوفةشكلفيتكونالتقليدية

الجزءلففييبدأثمالأولبفئالجزءإليهاالناظريبدأ

يشاهدهلمالذيالجزءويفتحاليمنىبيدهشاهدهالذي

اللوحة.كلمشاهدةيكملحتىاليسرىبيده

بالفناليابانيالفنتاثر.اليابانيالتشكيلىالتصوير

لليابانيينصلةأولبعدذلكوكانكبير.حدإلىالصينى

413التشكيليالتصوير

تقريبا.سم31لارتفاع.م،أق425عام

الديانةدخلتعندماالميلاديالسادسالقرنفيبالصينيين

بوذيةموضوعاتاليابانيونصورفقد.اليابانإلىالبوذية

وغيرهاالمطوياتوعلىأنشأوهاالتيالمعابدجدرانعلى

فياليوميةحياتهممنموضوعاتبتصويرواهتموا

العامة.وعندالقصور،

عشروالتاشععشرالسادسالقرنينمابينالفترةوفي

علىاليابانيونالتشكيليونالمصورونركز،الميلاديين

واهتمواوالتظليلالتفاصيلفأهملواوالتصميمالألوان

الخارجية.بالخطوط

المصوروناهتم.الإسلاميالعربيالتشكيلىالتصوير

الكتببتصويرقديماالإسلامىالعالمفىالتشكيليون

الفنانونخطفقد.الجميلةوالخطوطبالصوروتجميلها

بلوحاتالمصورونوزينهاورشيقةجميلةبخطوطالكتب

الأوائلالمسلمونالفنانونواقتصر.الجميلوالخطتتناسب

بينماالكريمالقرآنلنصوصوالتذهيبالمجردةالزخرفةعلى

صورا،فارسبلادفيالمتأخرينالمصورينبعضأضاف

.وحيواناتلأناس

القصصكتبتزيينفييتمثلالإسلاميوالتصوير

الإسلامىالتصويربهاتصفومما.الطيعيةوالعلوموالتاريخ

كلرؤيةمنالمشاهدليمكنالخلفيةيرفعكانالفنانأن

!يز؟*-تم،،غش
ىء-7
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تصويرلايحاولالإسلاميوالمصور،بوضوحالمنظرأجزاء

الو!منهيختارولكنه،تفاصيلهبكلهوكماالواقع

خياله.ويثير،متعةالمشاهديعطيالذيالمترفالمنا!سب

فنونفيبوضوحتتجلىالإسلاميالفنعبقريةولعل

فىتتجلىمماأكثر،والنق!قوالزخرفةوالعمارةالعربىالخط

.والحيواناتالأشخاصتصوير

والمسلمين،العربعندالفنونعنالتفاصيلمنلمزيد

الخط؟الإسلاميةالفنون،العربيالتشكيلىالفنانظر:

الإسلامية.الاثاربمالعربى

القدامىالفقهاءمنكثيرتعرضبىوالضوير.الإسلام

مرةوالتحريمالحلبينتنوزعوقد.الموضوعلهذاوالمحدثين

وشواهدهوأدلتهرأيهفريقولكل،مرةوالإباحةالحظروبين

مدىإلىيستندوالكل.وفتواهلرأيهبرهانايسوقهاالتي

.الصحاحالكتبفىالواردةعدطالرسوللأحاديثفهمه

فييرىالمثالسبيلعلىالقرضاوييوسففالدكتور

أشدأنام()859الإسلامفيوالحرامالحلالكتاب

اللهدونمنيعبدماصوروالإثمالحرمةفىالصورأنواع

صيم"-.*8
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معرو!عيرمارسىفسادرسمها.والدهإلىزالالطفلمناولة

.الورقعلىالمائيةلالألوارعشرالسادسالقرنمنتصص

إلاإلهلا"عليهاكتبالسعوديةتبوكمديةفىالجماليةاللعالمأحد

حميل.رحرلىلشكل"الله

الزحاحيةالأواليبعضوأسفلهاالعربيالحطروعةتمتلفيةلوحة

المزحرفة.القديمة

!

!ه-



يلي،الهندوسعندالبقرةأوالنصارىمعظمعندكالمسيح

المجسمةوالصوريعبد،لالماالمجسمهالصورالإثمفىذلك

ماذلكمنيستثنى،يعظمولايقدسلامماروحذيلكل

.الحلوىتماثيلمنيؤكلمماومثلهاالأطفالكلعبيمتهن

والبحاروالنخيلالشجرمنالروحذيغيرصورأما

جناحفلا،الطبيعيةالمناظرمنونحوهاوالجبالوالسفن

إلىتؤدأوطاعةعنتشغللممااقتناهاأوصورهامنعلى

.فتكرهترف

المدارسفيالتشكيليةالفنونتدريسالانالشائعومن

والتصاويرالرسومواستخداموالإسلاميةالعربيةوالجامعات

والمجلاتالصحففىوإعلاميةوتعليميةعمليةلأغراض

أنحاءجميعفيوذلك،عامبوجهوالمطبوعاتوالتلفاز

والإسلامية.العربيةالمجتمعات

الوسطىالقرونفىالتشكيليالتصوير

الفنأغلبأوروبافيالوسطىالقرونتصويريشمل

الإمبراطوريةسقوطمنتمتدالتيالفترةفيأنتجالذي

عصرإلى،الميلاديينوالخامسالرابعالقرنينفيالرومانية

واهتم.الميلاديعشرالرابعالقرنفيبدأالذيالنهضة

إلىولجأواالرموز،باستخدامالفترةتلكفيالمصورون

السماءولونواالمنظور،وأهملوا،رسومهمفيالتسطح

التصوير--ومنهاالفنونكلواهتمت،ذهبيةبألوان

أساليبعدةظهرتوقد.النصرانيةالديانةبتثبيت

أهمها:

،معروفغيرالتيبتمنلمنانليامانتاكاالأحمرالشكل-ركتاياماري

سم.82*72.القطنعلىغوالقعشر،السادسالقرنفي

415التشكدليالتصوير

قسمينإلىالكنيسةانقسمتأنبعدنشأت.البيزنطية

وجعلالميلاديالرابعالقرنفيشرقيقسمفتأسس

عشرالسادسالقرنوفيحاليا()إسطبولبيزنطةعاصمته

بها.مميزتشكيليفنالشرقيةالكنيسةلهذهأصبحالميلادي

فيالكنيسةخالفلكنهالجميلةبالألوانالفنهذااهتم

الحياةفيهمكما،الأشخاصتصويرإلىيلجألمبأنهروما

تفاصيلهم.بكل

الحاديالقرنينخلالازدهر.التقليديةالرومانسكية

أطلقأسلوبالغربيةأوروبافيالميلاديينعشروالثانيعشر

الأسلوبمنمزيجالأسلوبوهذا.الرومانسكيةاسمعليه

السابقةالاساليبمنذلكوغيروالبيزنطيالقديمالروماني

وتميز.الفترةتلكفيالنصرانيةلانتشارازدهروقد.له

رغمالتكوينفىبالمهارةالرومانسكيالتشكيلىالتصوير

بالمنظور.الاهتمامعدم

الثالثالقرنخلالانتشر.القوطىالتشكيليالتصوير

الخطوطاتتزيينمجالفيأغلبهوكان.الميلاديعشر

القوطيالتشكيليالتصويرتأثروقد.جميلةبلوحاتالقيمة

نألدرجةالعصرذلكفيانتشرالذيالملونالزجاجبفن

فيالحالكانكماأجزاءإلىتقسمكانتالفنيةاللوحات

.الملونالزجا!

النهضةعصرفيالتشكيليالئصوير

القرنفيأوروبافيذروتهالتشكيليالتصويربلغ

بعصرتسمىالتيالفترةفي؟الميلاديعشرالخاص

اوات.محروفغيريابانيلفنانسانجوقصرحرقىتفاصيل

سم.14بارتفاعالورقعلىبالحبرلوحة.الميلاديعشرالثالث



.ام83،لارتفاعالج!علىممزوجةألواد.ام046-أ564حوالىرسمتيوشيللو،باولوللفنانرومانسانمعركة

القرنفيعاشالذيجيوتوفكرةالفنانونوتبنى.النهضة

علىنافذةاللوحةيعدكانوالذيالميلاديعشرالثالمحظ

ويجعلالطيعةتقليدجاهدايحاولوكان،الخارجيالعالم

وفكرة.الحقيقيةالنافذةلماطارشبيهانفسهاللوحةإطار

قلدولهذا.القديمالرومانىالفنإحياءكانتالنهضةعصر

الرومانيينأعمالالفترةهذهفىالإيطاليونالفنانون

النهضةعصرفيالتشكيلىالتصويرتتبعويمكن.القدامى

!ط:مراكزثلاثةفي

الأولىالمجموعةظهرتفلورنسا.فيالنهفةعصر

القرنعشرينياتفيالفلورنسيينالتشكيليينالفنانينمن

حلقةبمثابةوكانتجيوتو.بأسلوبوتاثرتعشرالخامصر

ومن.النهضةعصروفنونالوسطىالعصورفنونبينوصل

المنظوراستخدماوقدوماساشيو،دافابريانوجنتايلهؤلاء

وأجادا،بروناليشىفلبوالمعماريالمهندسمنتعلماهالذي

تجعلهاأحجاماالأشكالفأعطاوالضوءالظلا!شخدام

أنجيليكوفراأيضاومنهمتكوينها.قوةفىالنحتكقطع

عشرالخامسالقرنمصوريوأعظم.وبوتيشيلليوماتينا

عدةلوحاتولهدافينشىليوناردوهوإيطاليافيالميلادي

الموناليزا.أشهرها

فيالفنانونبدأأوروبا.شماليفيالنهضةعصر

فىالإيطاليةالواقعيةالطريقةعلىيركزونأوروباشمال

نأبينهماالوحيدوالفرق،الميلاديعشرالخامسالقرن

الفرنسيونأماالفريسكو،بطريقةيرسمونكانواالإيطاليين

ويهتمون،الزيتيةالألوانيستخدمونفكانواوالبلجيكيون

تلكفيوبرزت.والمجوهراتالرقيقةالملابمربتفاصيل

إيك،فانجانمثلالشمالفيفنيةشخصياتالفترة

اهتمالذيالأكبربروجيلوبييتر،ويدنديرفانوروجيير

الهولنديونبهوتانرالحياةفياليوميةبالموضوعات

بعد.فيماوالفنلنديون

بلغالنهفمة.عصرأواخرفيالتشكيليالتصوير

فيرومافيالهضةعصرفيذروتهالتشكيلىالتصوير

مركزروماوأصبحتالميلاديعشرالسادسالقرنبداية

التارلبعدفيفنانينأبرزولأنفيهاالبابالاستقرارالفنون

عملاقد-أنجلوومايكلرفائيلوهما-دافنشيليوناردو

كلالفترةتلكفيالتشكيليالأسلوبجمعوقد.هناك

فجاءتمنها،واستفادلهالسابقةالأساليبإيجابيات

الرومانيةالأعمالقوةولهاالحركةرشيقةالمرسومةالأشكال

وواقعيتها.الكلالمميكية

والمنسجمةالمتزنةبالتصميماترفائيلرسوماتسصت

نظامأخذوقد.العطمةالهادئةالحياةطريقةعنتعبرالتي

أمادافينشيليوناردوالفنانمنللوحةالهرمىالتصميم

الاخيرةالمحاكمةرسمكما،بالنحتاهتمفقدأنجلومايكل

الشيءبعضمتحررةوأشكالهالبناء.قويةصورةوكانت

القديمة.الكلاسيكيةمن

فىأوروبافىانتشرتالتكلفي(.)الأسلوبالنمطية

جمعتطريقةوهىام،06.ا-052بينماالفترة

بلالواقعبتقليدتلتزمولمأنجلو،ومايكلرفائيلأسلوبي

بتطويلالأشكالفيوالتصرفالمبالغةإلىفنانوهاعمد
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العذراءرلمممالذيبارمغيانووأشهرهمأجزائها.بعض

الطويل.العنقذات

فيالفينيسيالأسلوبتكون.البندقيةالتصويرفي

لأنهالسابقةالأساليبعنواختلف،التجاريةالمدينةهذه

يكنفلم.وإسعادهالمشاهدإمتاعإلىإلايهدفيكنلم

.بطولاتعلىيحثهأوعظيمةأشياءلعمليدفعهأنهدفه

غريكووإلوتنتوريتو،،جيورجيونىهمالبندقيةفنانىوأهم

عصرأواخرفيالفنانينأشهرمنكانالذيالأسباني

لظهوربذلكومهدالنمطة،فيبالغوالذي،النهضة

.الباروكمدرسة

عامة-والفن-التشكيلىالتصويرتانر.الباروكبداية

بعاملين:الميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلال

فيالقومياتظهوروثانيهما،الكنسيةالانقساماتأولهما

بدأتعندماالتصويرفىالباروكأسلوبظهروقدأوروبا.

نأالفنابنوأمرتالبروتستانتيةعلىالردفيالكاثوليكية

ومباشرةوميسرةواقعيةبطريقةالدينيةالموضوعاتيرسموا

مدرسةأسم!هىهذهوكانت.الناسكلليفهمها

ما006سنةرومافيالطريقةوبدأتومكوناتها.الباروك

منالقوميةوكانتالأقطار.بقيةفىوانتشرتتقريبا،

شعرتالأممنكثيرالأنلانتشارهاالرئيسيةالأسباب

فنانيوأهم.الفنطريقعننشرهاعلىوعملتبذاتيتها

فيلازكيزودييغووكراشىوكرافاجيوروبنزالباروك

الأسباني.

منمناظربرسمالفترةهذهفيهولندافىالفنواهتم

أفرادلرغباتتلبيةيرسمونهاالفنانونفكان.اليوميةالحياة

هولندافييقتنونها.واشتهركانواالذينالمتوسطةالطقة

،هولنديفنانأعظمأصبحالذيورمبرانتفيرميرجان

أحد،منبتوجيهلاباختيارهدينيةموضوعاتورسم

الفرنسي.بوسانوكذلك

،بماالفترةفىفرنسافيذروتهبلغالروكوكو.فن

بالناحيةالفنانينرسوماتسمت.ام78.-ا072

فيأصغركانتلوحاتهمأنغيركالباروكالزخرفية

الروكوكوفيالتشكيليةالأعمالوكانتأحجامها.

النخبةذوقوتعكسخياليةوأغلبه!الظلوخفيفةشاعرية

فراجونارد،أونوريجينأعمالوتعد،وقتذاكالفرنسية

المدرسة.لهذهمثالخيرالمتأرجحةالفتاةلوحةومنها

عشرالتاسعالقرنفىالفن

مجالفيالثوراتقرنالميلاديعشرالتاسعالقرنيعد

تقييمفىمراتعدةالنظرإعادةالفنانونحاولفقدبمالفنون

الأعمالبهاتنفذأنيمكنالتىوالطرقالفنيةأعمالهم

يلي:فيمانعرضهامدارسعدةظهرتلهذاونتيجةالفنية

اشتهرت(.المحدثة)الكلاسيكيةالجديدةالكلاسيكية

فيالروكوكوعقبفرنسافيالتشكيليةالمدرسةهذه

عشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخر

الثورةبعدالفرنسيينالحكامأنشهرتهاوسبب.الميلاديين

غرارعلىعاصمتهمتشكيلحاولواام978الفرنسية

للأساليبالفنانونوعادبذلكالفنونوتأثرت،القديمةروما

تقليديونفنانونفظهرالتصوير؟فىالرومانيةوالموضوعات

عشرالتاسعالقرنمطلعومعديفيد.لويسجاكأهمهم

الرومانيةالموضوعاتعنالفنانينمنمجموعةتخلت

واهتمتالمعاصرةالحياةمنموضوعاتتصوروبدأت

التشكيلي.العملفيوالوضوحوالاتزانبالخطوط

فعلكردفرنسافيالرومانسيةظهرت.الرومانسية

والوضوحالاتزانعلىركزتالتىالجديدةللكلاسيكية

إلىالرومانسيونالفنانونودعا.العملفيوالتنظيم

واستبدلوا.بالفنانالخاصةوالعواطفبالخيالالاهتمام

النطفةبالألوانتميزالذيالجديدةالكلاسيكيةبأسلوب

عنتعبرمناظرتصويرالمنسجمةوالتكويناتالناصعة

توحيفرشاةوبلمسات،قويةبألوانومنفذة،الحركة

جريكوثيودورالفنانوأسلوب.عميقةوبظلال،بالحيوية

الفنانإلىإضافة،المدرسةهذهعنيعبرماخيرالفرنسي

فيوواقعئارومانسياكانالذيجويافرانسسكوالألممبانى

ويعدوالجنود،الناسوعامةالملوكرسمفقدواحد،ان

فرنسي.رومانسيفنانأعظمديلاكروايوجين

الرومانسيانالتشكيليانالمصورانإنجلترافىوظهر

نأإلىكونستابلفدعاتيرنر.و.م.وجكونستابلجون

منلوحاتهمموضوعاتيستمدواأنينبغىالفنانين

عواطفهمعنيعبرواوأن،الحياةفيالخاصةمشاهدتهم

فقدتيرنرأما.الطيعيةبالمناظرفاهتم،أعمالهمفيالخاصة

الشكليجعلأعمالهبعضففى،الألوانبتأثيراتاهتم

خارجيةبخطوطغيرمحددلأنه،اللوحةسطحعلىيذوب

الفرنسى،الفنعلىكبيرأثرالفنانينلهذينوكان.واضحة

لتؤكدالفرنسيهالتأثيريةأوالانطاعيهظهرتفقد

.و.م.جتيرنر،انظر:.أسلوبهما

الجديدالكلاسيكيالأسلوبانأصبح.الواقعية

القرنأواسطمنذفرنسافيمرغوبينغيروالرومانسي

الذيالواقعيالأسلوبوخلفهما.الميلاديعشرالتاسع

كميلأعمالفىكماالهادئةالطيعيةالقيمبتصويربدأ

إلىإضافة-الفنانينهؤلاءفأعمال.تيلييهوفرانككورو،

بمدرسةتسمواكنمعاصريهممنمجموعةأعمال

المراعيتصوربسيطةلوحاتكانت،الباربيزون

فىالواقعيةفنانيوأشهر.الريفيةوالأكواخ،والغابات

غوستافهوالميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطفيفرنسا
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حوالي،دايكفانأنطوندلفنادصيدرحلةفيالأوللتشارلزلوحة

.م21.2*722..القماشعلىالزتحيةبالألوادأم635

وبعضهو.كماحولهمنالواقعصورالدكبكوربيه

الناسمنكثيرعدهاولهذااجتماعيا،نقداتعدأعماله

بالتقدير.جديرةغيرلوحات

عامالفنانينمنجماعةإنجلترافيظهرتوقد

رفائيل،ماقبلأسلوبإلىبالفنالعودةإلىتدعو،ام488

غير.ودينيةونقيةواضحةالفنونموضوعاتكانتحيث

طويلا.تدملمأنها

متأثراالفنكانفقدالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأما

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطحتىالأوروبيبالفن

وأولأوروبا.فيالفنالأمريكيينالفنانينأغلبودرس

منلعددالفنبتدريسقامالذيوستبنجامينهؤلاء

هيالمفضلةموضوعاتهموكانت.الأمريكيينالفنانين

وفي.التاريخيةالوقايعتصويرأوالشخصياتتصوير

بعضشعرالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

مستقلةشخصيةذيأمريكىفنإيجادبضرورةالفنانين

فيالطبيعيةالمناظرتصويرإلىفلجأوا.الأوروبيالفنعن

مناظروصوروا،رومانسيبأسلوب)أمريكا(الجديدةالدنيا

الحمر.الهنودوحياة،الروكيوجبال،والسهولالأنهار،

الفنانونعادام(-865أ861)هناكالأهليةالحربوبعد

منهمالبعضإنبل.الأوروبيالفنتقليدإلىالأمريكيون

أوروبافىالجديدةالفنيةالحركاتبعضفيأعلاماأصبحوا

المدرسةأعلاممنعلماتعدالتيكاساتماريمثل

التأثيرية.أوالانطاعية

الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالفنأعلامأهمومن

غير،التقليديةالطريقةعلىدرسالذيمانيهإدواردبفرنسا

يأتنقلأنأورسالةأيللوحاتهتكونألافضلأنه

والجمال.فقطجميلةلوحاتتكونوإنماخاصةعواطف

،والألوان،الفرشاةلمساتجمعمنينتجنظرهفي

نأورغم.الختلفةاللونيةوالدرجاتالزخرفيةوالوحدات

مسألةأنإلا،لوحاتهيقدروالمعصرهفىالناسبعض

أصبحتترويهاقصةدوننفسهااللوحةعلىالتركيز

جاءواأوعاصروهالذينالفنانينأغلبأعمالتشملظاهرة

زمانه.بعد

أولبعدالتأثيريةالمدرسةعيفت.الانطباعيةالتأثيرية

عامحتىالازدهارفيواستمرت،أم874عاملهامعرض

الاهتمامعدممانيهمنالمدرسةهذهأخذت.ام019

وأخذت.محددةقصضاتحكيالتياللوحاتأوبالموضوع

اليومية،الحياةفنانوهافصورالواقعبرسماهتمامهاالواقعيةمن

والمتنزهات،الطرقاتفيالمواصلاتوحركةالناسوعامة

الرومانسيينألواناخذواكما.موضوعاتمنذللثوماشابه

مونيه.كلودالمدرسةهذهأعلامأهمومن،الناصعة

غيرمدرسةعلىالاسمهذايطلق.الانطباعيةمابعد

بولالفنانينأعمالعنالتعبيربهوالمقصود.المعالممحددة

وكلهمجوخفانوفنسنت،جوجانوبول،سيزان

علىسيزانوركزهولنديا.كانفقدالأخيرعدافرنسيون

أشياء،منيرسملماالأساسيبالبناءواهتمالكتلةتصوير

هرميةأوكرويةإمافهيأصولهاإلىالأشكالوأرجع

أعمالمنفكرتهاالتكعيبيةالمدرسةاستوحتوقدأومكعبة

الحديث.أبوالفنلقبهكانالذي،سيزان

!عبالزيترسم.ام634هيداكليسوليمللفنانصامتةصورة

سم.*4357.الحشب
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سيثراإلىالنزول

واتوأنطوانللفنان

رسمت.ام771

.القماشعلىلالزيت

.ام39،ا*28،

الزخرفي.بالجانباهتمتفقدجوجانأعمالأما

غيرمظللة،رسمهاالتىوأشكالهباهتةألوانهوكانت

بالبساطةيهتموكان.عادةمائلةيستخدمهاالتيوخطوطه

إلىبرحيلهذلكعنتعبرلوحاتهوجعلالحياةفيوالنقاء

ورغم.هناكالبسطاءلحياةوتصويره،تاهيتيجزيرة

موضوعاتتناولمنأعمالهتخلفلمبالبساطةاهتمامه

نحن؟ومنأتينا؟أينمنالفخمةلوحتهمثلمعقدةفكرية

الطفولةمنالحياةمراحلفيهاصورالتي؟نذهبأينوالى

عنوالعجز،الحيرةعليهاتبدوبشخصياتالموتحتى

الأسئلة.هذهإجابة

أعمالهفىالخاصةمشاعرهعنجوخفانوعبر

فقدعنيفةفرشاةولمساتفاقعةألوانباستخدام،التشكيلية

دونمباشرةالأنبوبمنالزيتيةألوانهيستخدمكان

ألوانمنصغيرةنقاطبوضعالتلوينسوراوحاولمزجها.

هذهطريقتهوسميتالمشاهد،عينفىلتختلطمتجاورة

الفنانين.منكثيريتبعهالموالتىالترقيشيةأوبالتنقيطية

المدارسمنمجموعةظهرتالعشرينالقرنبدايةوفي

فيساعدتأنهاغير،طويلةلفترةتستمرلمالتىالفنية

الوحشيةالمدارسهذهوأهمللتعبير.جديدةأساليبإيجاد

والتكعيبية.

للفناننايلاندبايشوك

كونستابل.جون

رسمت.أم836

القمايق.علىبالزيت

.اماك!226،96
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البرلمانداراحتراق

م.و.جوريفللفناد

.ام835حوالطتيرنر

علىبالزيتريسمت

القمالق.

.ام،ك!23.،!2

العشرينالقرنفيالفن

فىالعشرينالقرنفيالفنالمقالةمنالقسمهذايتناول

عنولمعلومات.الأحرىالأجنبيةالأقطاروبعضالغرب

التشكيلىالفنانظر:المعاصرالعربيالتشكيليالفن

العربى.

فرنسافيالفوفيةالوحشيةظهرت)الفوفية(.الوحشية

هنريهوزعيمهاوكانام9أ-30970مابينالفترةفي

واهتمواوغيرهما.دوفيوراوولديرانأندريهوتبعهماتيس

ولاوقويةفاقعةألوائاواستخدمواالحياةومتعالراحةبتصوير

الأشجارفسيقان.بصلةالطيعةفىالأشياءألوانإلىتمت

صفراءأوحمراءتكونقدبلاللونبنيةعندهملاتكون

علىمنصبااهتمامهمجلفكان،بنفسجيةأو،فاقعة

بخطوطالمحددةالمسطحةوالأشكالالناصعةالنقيةالألوان

داكنة.

،أم709عامفرنسافيالتكعيبيةظهرت.التكيبية

المدرسةوكانتبيكاسو.وبابلوبراكجورجأعلامهاوأهم

فرفضالتقليديةبالأساليبالطبيعةتصويرضدثورةبمثابة

كما،لوحاتهمفيوالقصص،العواطفتصويرفنانوها

فولترامنبالقربمنظر

كوروكاميلللفنان

رسمت.أم838

القماش!.علىبالزيت

سم.9كلأه07



421التشكيليالدصولر

سم.868ة0.القماشعلىبالزيترسم.ام877مونيهكلودللفنان،باريسفيالقديمةلازارسانمحطة

واهتمواالمنظور.إثباتأوالضوءأوالجوتصويررفضوا

الأسا!سية.الهندسيةتكويناتهافيالأشكالبتصوير

جوانبعدةمنالواحدالشكلفقدصورواهذاولتحقيق

علىالأبعادثلاثيةأشكاللإيجادمحاولاتفىوزوايا

يكونألاالتكعيبيينبعضوتعمد.مسطحةمساحات

للمدرسةمهدواوبهذا،الطبيعةيشبهشيءأيهناك

التجريدية.

نفسفيإيطاليافيالمعستقبليةظهرت.المستقبلية

هدفوكانفرنسا.فيالتكعيبيةفيهظهرتالذيالوقت

الصناعيةالمجتمعاتحياةحركةتصويرهوالمدرسةهذه

ونسلوللمنانالخليجيار

رسمت.أم998هو!ر.

.القماشعلىبالزيت

اسم.2ك!ه72



الدشكيليالتصوير422

بمجدافلثميتماكس

توماسللفنانواحد

رسمت.أم187إيكمز

.القماشعلىبالزيت

اسم.ك!8217

.881031ة.القماشعلىبالريترسها.أم987رينوارأوجستبييرللفنانشاتوفيالمجدفون



والقطاراتالسياراتفصورواوسرعتها،الحديثة

أمبرتوأعلامهاأبرزومندائبةحركةفىوالناسوالدراجات

لا.وجياكوموبا،بوكشيوني

فيظهرتالتي-التعبيريةالمدرسةتهدف.التعبيرية

هذاعنالخاصةالفنانيننظروجهاتعنالتعبيرإلى-ألمانيا

التعبيريونالفنانونلجأوقد.أحاسيسهموللتعبيرعن،العالم

لكلالملائمةالألوانواممتخدامالأشكالتغييرإلى

الذيالعالممنالواقعيالجزءتصويرحاولواكما،موضوع

عنليعبرواالواقعهذاوحرفوا،خاطفةلحظةفيرؤيتهيمكن

وكان،حولهممنالعالمعنالشخصيةنظرهموجهات

مشحوناعالماليظهرواالألوانيستخدمونالتعبيريينأغلب

صورابعضهمصوركما،والمعاناةوالأشجانبالعواطف

لودفيغأرنعستالمدرسةهذهأعلاموأهم.ورمزيةشاعرية

علىبالزيترسمتام888جوخفانفنسنتللفنانالليلياللقهى

سم.9ك!722.القمالق

423التشكيليالتصوير

إلىإضافة،الألمانىبيكمانوماكعسنولدوإيميلكيرشمز

كاندنسكيوفاسيلي،الأصلالنرويجيمشإدفارد

.السويسريكليوبولالروسي

حركةسةالمدهذهظهرت(.الدادائية)أوالدادية

إليهاانضمماودصرعانسويسرا،فيأم619عامعالمية

ثورةالمدرسةوكانت.الأخرىالاقطارمنكثيرمنفنانون

علىبالزيترسم.ام009سيزانبولللفانالساعاتصانع

سم.ك!2973.القمالق

للفنانالنائمالغجري

.ام798روسوهنري

عربالزيترسمت

القمالق.

.م10.2اك!،03
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كوليورفيطبيعىمنظر

ماتيسهنريللفناد

رسمت.ام509

القمالق.علىبالريت

سم.هك!ه46

نتيجةالعالمفيالإنسانأحدثهالذيالتخريبضد

عنالتعبيرالداديونفحاول.الأولىالعالميةللحرب

عدميةبطريقةكانالتعبيرذلكلكنذلككلمناستيائهم

ومارسيلتزارا،ترستانالمدرسةهذهأعلام.وأهموسلبية

.دوشام

الفنان!تمنجماعةكونتهاالمدرسمةهذه.السيريالية

هدهوتشترك،أم429عامباريسفىوالفلاسفةوالكتاب

وعنفه.الإنسانوحشيةضدالثورةفيالداديةمعالمدرسة

فيبالغوصالعنفبواعثاكتشافحاولتأنهاغير

اللاواعي.العقلواكتشاف،البشريةالنفسأعماق

إيجادحاولاتجاه:اتجاهينفيالمدرسةوتطورت

متناقضةصوربوضعالمشاهدعقلفيجديدةأحاسيس

يشبهخيالياالصورهذهبعضوكان،اللوحةفيمتجاورة

فىتوضعوكلها،اليوميةالحياةمنأشياءوبعضها،الأحلام

يستطعلاغريبةلوحاتالنتيجةوتكون،عميقفراغ

لوحاتغرابةزادوممامنطقيا،معنىلهايجدأنالشخص

وتزعم.معتادةغيرأسماءلوحاتهمأسمواأنهمالسيرياليين

الأسبانىداليسلفادورالسرياليةالمدرسةمنالاتجاههذا

الإيطالي.شريكودووجيورجيوالأصل

فقدالذاتيةبالحركيةويسمى،الثانيالاتجاهأما

الفرنسيماسونوأندريه،الألمانيإرنستماكستزعمه

المصورونيحررأنضرورةإلىيدعوالاتجاههذاوكان

تحريكفحاولوا،الواعيالإبداعطريقةمنأنفسهم

الأعمالإنتاجمنالباطنالعقلتمكنبحريةفرشاتهم

عنتعبرالأعمالهذهمثلأنيعتقدونوكانوا،الفنية

.الفنانروخ

جوانمثلبهخاصاأسلوباطورمنالسيرياليينومن

تحتفظجعلهاأنهغيرالأشكالبسطالذي،سبانىالأميرو

أيضاالهولنديموندريانبايقومنهم.السيرياليةبخيالات

الألوانعلىواقتصر،هندسيةكلهاأشكالهجعلالذي

.والرماديوالأسودالأبيضإلىإضافةالأساسية

فيذروتهالمكسيكيالفنبلغ.المكسيكيالفن

،الميلاديالعشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

موضوعاتبتصويرالفنانينمنمجموعةاهتمتعندما

مكسيكيةشمخصياتفصوروا،القوميةالمشاعرتؤكد

ولهذا.العامةالمبانيتزيينفيصورهماستخدمتمشهورة

دييجوالمكسيكىالفنأعلاموأهم،بالجدرانأكثرهماهتم

أوروزكو.وخوزيهريفيرا

ثمانيةأقامأم.49.أ-009منالأمريكىالفن

مشتركامعرضاهنريروبرتبقيادةالأمريكيينالفنانينمن

منالرغموعلى.الثمانيةمعرضوسمىام809عام

علىأجمعواقدأنهمإلاالتعبيريةأساليبهماختلاف

ووصفوهلحركتهمالسابقالأمريكيالتصويرمعارضة

عنالأمريكيالفنيعبرلأنودعوا.والعاطفيةبالجمود



.القماشعلىبالزيترسمت.ام129بيكاسوبابلوللفنانالجميلة

سم.001*65

الطرقاتمنواقعيةمناظربعضهمصوروقد.الحديثةالحياة

لمالموضوعاتهذهأنوبما،المصارعةوحلباتوالمصايف

لاذعا.نقدالاقتفقدفناتكن

عددوسافرالأوروبيبالفنالأمريكيالفنتأثروقد

منالحديثةالأساليبوأخذواأوروباإلىالفنانينمنكبير

نقلااللذانشميلروتشارلزويبرماكسهؤلاءويمثل.هناك

رسمت.ام129حواليديلونىروبرتللمناندائريةأشكال

.ام،9أك!ه9،2القمالق.علىبالزيت

425التشكيلىالتصوير

رسمت.ام809لراكجورج!للفنانليستالمنبالقربطريق

سم.6.5*0.القمالقعلىبالزيت

وفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىأوروبامنالتكعيبية

الحديثللفنضخممعرضأولأقيمأم139عام

أثرلهوكان.الأسلحةمعرضوسميبأمريكاالأوروبى

يقلدونفأصبحوا،الشبابالفنانينأساليبتغييرفى

مناطقهمالفنانينبعضوصورالحديثةالأوروبيةالمدارس

الأساطيربعضهمصوركمافيها،عاشواالتيوولاياتهم

أهمومنمميز.أمريكيفنلإيجادمحاولةفيوالخرافات

نظم)الذيديفيزارثرالفترةتلكفىالامريكيالفنأعلام

وجرانتبنتونفيه(،وتوماسوشاركعالأسلحةمعر

.وود

الفنانينكبارمنعددهاجر.التجريديةالتعبيرية

عامالثانيةالعالميةالحرباندلاعبعدأمريكاإلىالأوروبيين

هوفمانوهانزارنعستماكسهؤلاءوأهم.ام939

كانوقد.موندريانوبيت،ماسونوأندريه،وفيرناندليجيه

نتيجةوكانت.الأمريكيالفنعلىكبيرأثرالفنانينلهؤلاء

التعبيريةالمدرسةظهورانذاكالأمريكيالفنمعتفاعلهم

اللذانكوننج،ديويلمبولوكجاكسونفظهر.التجريدية

يرىالذيالحركىالتصويرأوالحركيةا!لدرسةبإنشاءقاما

الحر.للتعبيرطبيعيةنتيجةيكونأنينبغىالتصويرأن
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القمات!.علىبالزيترسمت.أم019لوكشيويأمبرتوللفساناللدينةصحوة

بولوكفكان.الإبداعفيالبدنيالمجهودأهميةعلىوركزا

وهوالألوانعليهاويسكبالأرضعلىلوحاتهيفرش!

لوحاتهبعضكانتفقدكوننجديأماحولها.يتحرك

عليها.التعرفيمكنأشياءتصور

نسئعلىلالزيترسحت.أم229كلىبولللمنارالأحمراللنطاد

سم.3231*ممقياسختبيلوحعلىوركبتحيريةبطسقةطليقطي

منأخرىمجموعةروثكووماركنيومانبارنيتقاد

الصورةفيواضحةالأشكالتكونبأنأهتمتالفنانين

منبدلأاللوحةعليبقعشكلفيالألوانتكونوأن

سطئاللوحة.منجزءابذلكفتكون،بالفرشاةوضعها

رسمت.ام!52موندريانبايتللفمانمربعفىاللعينتركيب

لم.أ20*201.القماشعلىبالزيت
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.أم139دوشاممارسيلللفنانارقمالشكولانه،طاحنة

56*63الحجم.القماشع!بالزيترسمت

فيا!شمرمن،وايتأندرومثل،الفنانينمنهناكوكان

بالأساليبيتأثرولمالخمسينياتخلالالواقعيالتصوير

الحديثة.

رسمت.ام279بيكمانماكسللفنانالسوداءبالسترةذاتيةصورة

القنب.قماشعلىالزيتيةبالألوان

علىبالزيترسمت.أم!13ديفيزستيوارتللفنادالحلاقصالون

!سم.01!ك!98.القمالق

الخمسينياتأواخرنيالمدرسةهذهظهرت.آرتبوب

وقدتمائا.الشكلعنتخلتالتيالتجريديةللتعبيريةفعلرد

مثلمعتادةأشياءحولأعمالهمببناءالمدرسةهذهفنانواهتم

زيتيةلوحةم،9191موديليانيأميديوللفنانطفلهامعغجريةامرأة

سم.73ك!161القمالق.على
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.القماشعلىوالرملوالقلمبالزيترسمت.أم279ماسودأندريهللفمانالأسماكمعركة

ميرولجوانطبيعىمنظر

رسمتأم(.)127

.القماشعلىبالزيت

.9،أما*ه3،

للفنادالليلصقور

،ام429هوبرإدوارد

بالزيت.رلسمت

أسم.ك!8453



ريفيرادييجوالفنانبريشةالأراضىتوزيعبإعادةالمناديزاباتاالقائد

.ام88،ك!382.فريسكو.أم319

الضوئيةوالصور،الإعلاناتوملصقات،الطرقعلامات

الأشياءهذهيرسمونفكانواالمشروباتوقوارير،الصحفية

أعلاموأهم.تعبيريةقيمأيفيهايضعواأندونمتناهيةبدقة

.بيرجروشنجوروبرتجاسبرجونزالمدرسةهذه

الثاية.العالميةالحرببعدالأوروبيالتصوير

منذأوروبامنبدلأللفنمركزاالمتحدةالولاياتأصبحت

العشرين.القرنمنالخمسينياتوبدايةالأربعينياتأواخر

واقتبسواالأمريكيينأقرانهمالأوروبيونالفنانونوقلد

الأوروبيينالفنانينبعضانفردفقدهذاورغم.أساليبهم

942التشكيليالتصوير

مقاسزيتيةلوحة.أم039وودحرأنتللفنانالأمريكيةالقوطية

سم.ك!7663

الفنانهؤلاءومنبهمخاصةبأساليبالحرببعد

مابينيمزجأسلوباأوجدالذيبيكونفرانسيسالإنجليزي

آثرالذيدوبوفيهجينومنهموالتعبيريةوالسيرياليةالتكعيبية

والمدرسة.المدروسالعلميالفنمنبدلأالعاميالفنتقليد

ثمأوروبافىالخمسينياتأواخرفىظهرتالتيالوحيدة

)فنالبصريالخداعمدرسةهيلأمريكاذدكبعدانتقلت

منتتألففهي،الكاملالتجريدعلىتعتمدالتي(الأوب

تخدعبطريقةتنظمهندسيةوأشكالوخطوطألوان

اللوحة.سطحعلىبحركةوتوهمالبصر،

علىبالزيترسمت.أم629لختنشتاينرويللفنانبلام

م0.2*7313..القمالق

.القماشعلىبالزيترسمت.ام619دوبوفيهلجينالأعمالازدهار

.م2.2أ*.65،
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اغمالقاعلىرسمت.أم163ستيلافرالكللفادجاشرمأزق

الولاياتفىالختزلالفنحركةظهرت.الختزلالفن

منالفنتجريدإلىتدعووهيالستينياتفيالمتحدة

الرمزية.التفسيراتأوالخاصةالمعانيأو،العاطفيالمحتوى

الألوانمنتكوينالتشككاللوحةتبسيطإلىوتدعو

فقط.والأحجاموالأشكال

القماش!.علىبالزيترسم!.أم75!ر!ائيلجوزي!للفمانهيلو

.أم68،*922.

لماضافةالتجريدالسبعينياتخلالالفنانونحاول

المطاطيةواللدائنكالألومنيوملصقهاأوحقيقيةخامات

كمابرسمها.الاكتفاءمنبدلألوحاتهمعلىوالأخشاب

أعمالهمفيحقيقيةوفراغاتكتلتقديمبعضهمحاول

توجدكهربائيةوأضواء،آلاتفقدموابها،الإيهاممنبدلا

.الخارجمنأوتحددهاأعمالهمفيحركة

سميالذيالاسلوبالمعاصرينالفنانينبعضوتبع

وتنافسالواقعمحاكاةفىتبالغالتي،الجديدةبالواقعية

تجنبالمدرسةهذهأصحابوحاولالتصوير.آلات

بختلروبرتالفنانفرسم،اللوحاتمنمراميه!اتوضيح

لوحةوهي،سيارتهبجانبشخصالمسماةلوحته

وهلمنها.المرادالمعنىعلىيتعرفأنالمشاهدلايستطع

مأالمعاصرةحياتنافيالسيارةدورتمجيدمنهاالمقصود

مأ،بالسياراتالناساهتماممنالسخريةهوالمقصود

فأغلبالعموموعلى.اليوميةالحياةمنمنظرتسجيلمجرد

الفنيالعمللرؤيةالمشاهديدعونالمدرسةهذهأفراد

إليهمادعاوهذا،وملامسوأشكال،ألوانكمجموعة

.عديدةسنواتمنذالتجريديون

التيالقضايابمعالجةالمعاصرالفنمناحيأغلبوتهتم

لايهتموبعضهم،والتفرقةوالفقركالحروبالناسيعيشها

والتفرد.بالتجديدإلا

لمعاصراالتصوير

القرنمنالسبعينياتنهايةفي.الجديدةالصورة

الرسمأوالتصويرفيجديدةتطوراتظهرتالعشرين

"الجديدةلم"الصورةحركةتلكمن.والأمريكيالأوروبى

فيمعرضهاافتتحالتيالأمريكيةالمتحدةالولايات!ي

.ام789عامنيويوركفي"الأمريكيللفنوتنيمتحف"
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بالتشخيصالاهتماممنمزيدإلىالحركةهذهوتدعو

فيالانفتاحمنوبمزيدالرسمفي(الأشخاص)رسم

المتلقى.معالتواصل

فيقياديادوراالألمانالفنانونلعب.الجديدةالتعبيرية

الفنانينمنالعديدتأثيرهشملجديدتعبيرياتجاهتحديد

هذافىالفنانينأبرزومنوإيطاليا.وأمريكابريطانيافى

موضوعاتلوحاتهتتناولالذيكيفرالألمانىالاتجاه

النازية.ألمانياتاريخمنمستمدةسياسية

شنابلجوليانالأمريكيالرلمحامالاتجاههذافيسار

شنابلقامالثمانينياتأوائلففي.باسكياتميشيل-وجان

امتدادابوصفهالوحاتهعلىمتكسرةصحونلمالصاق

يعودإفريقىأمريكىوهو،باسكياتأما.فرشساتهلضربات

بينأعمالهجمعتفقدوبورتوريكية،هاليتيةأصولإلى

علىوالرسم)الكتابةالجرافيتىوحركةالجديدةالتعبيرية

فيوفاتهمنالرغموعلى(.العامةوالمنشآتالبيوتجدران

هاتينفيملحوظاأثراتركفقدوالعشرينالسابعةسن

التىهوليوودأفارقةلوحتهمناتجاههويتضح.الحركتين

وجوهبرسمالجرافيتيفنمحاكيةالقماشعلىرسمت

بهيموجوماالشعبيةالثقافةمنمستمدةوعباراتأشخاص

حركةقادةمنأنكما.متصارعةتياراتمنالمجتمع

رسوماتركالذيهيرنجكيثالأمريكيالرسامالجرافيتي

العامة.المبانيجدرانعلىمحفورةوكلمات

الرسمإحياءإلىالنظريمكن.الحداثةبعدما

التقنياتمنذلكوغير(الأشخاص)رسمالتشخيصي

منالمتطرفةللعناصررفضاباعتبارهالتقليديةالتصويرية

الرففهذاعلىويطلق.الفنفىالطليعيةالحداثةحركات

بعدوما.الحداثةبعدمااسموالعمارةالفنفيللحداثة

ترتكزالذيالرفضالباليةالتقاليدرفضلاتعارضالحداثة

سوىلهلاهدفالذيالتجديدتعارضوإنما-الحداثةعليه

أنواعكلأنالحداثةبعدمامرتكزاتفمنالتجديد.

.جائزةوالأفكاروالأشخاصللأشياءالتمثيل

وروبرتليفاينوشريفشلإيريكالرسامونيعد

تباينمنالركمعلىحداثيينبعدماسالوديفيدلونجو

انشغلبينماالأشخاصبرسمفشلاهتمفقد.اهتماماتهم

لرسامينلوحاتإنتاجوإعادةجرافيتيرسمبإنتاجليفين

سالأعمالتجمعحينفى.المائيةالألوانباستخدامسابقين

المشاهدتستحثمشتبكةعناصرفىوالصورالكلماتبين

بينها.الربطعلى

فيالحريةأوالبرسترويكاأسلوبظهرروسيا،وفى

(ام199)السابقالسوفييتيالاتحادتفككأعقاب

وإريككاباكوفروادهأهمومن،الشيوعيةوتداعي

.بولاتوف

الدراسةمجنات

المود!وعةفيصلةذاتمقالات

التشكيليالفن،العربعندوالنحتالرسمبمالإسلاميةالفنونانظر:

يحتوي.الدولمقالاتفيبالفنونالخاصالجزءأيضا:انظر.العربى

التشكيلي:الفىلأعمالنماذجعلىأدناهالتراجممنالعديد

أمريكيونتشكييون

جون،كويلىويلم،كوننجديسويرالأخوان

سينجلتونبينكهامألبرترايدر،إيفان،ألبرايت

رنمستإ،لوسونفريدريك،رمنجتونجورجيا،وكيفأ

جاك،ليفينركما،روثكوستوما،يكنزإ

جون،ينرمابرترو،نبرجروزجورج،ينيسإ

روبرت،لرومذجون،جنترسانكسوجا،بولوك

فينليصمويل،مورسسنغرألبرت،بيرستات

ندماجراموزيز،ستوما،سلي(ئلة)عابيل

إدواردهوبر،بن،شانأوساواهنريتانر،

نزها،هوفمانجورج،تلينكاليدبرا،توملن

ونسلو،هومرريما،تساكاووكر

أندرو،وايثستيوارتجونكري،موريمي!جريفز،

بوتأجيمسويسلر،روكويل،كنتأدولف،جوتليب

أستراليونتشكيليون

جورخ!،لامبرتوليمالسير،دوبلجون،براك

نىسيدلسيرا،نولانتوم،روبرتسكلفتونبيو،

برت،ويتلىنياإر،فيروذوليملسيرا،رغياد

كنديونتشكيليون

يونجألكسندر،جاكسونتوم،تومسون

صينيونتشكيليون

يوواخ!كايزهيجو

هولنديونتشكيليون

بايت،موندريانفانحاكوبرويسديل،هيرونيمايع!بوش!،

فرانسهالز،فينسنتجوخ،فانبيترهوشى،دو

يانفيرمير،نترمبرا

وبلجيكفلمنكيونتشكييون

هانس،مملينججان،إيكفانجيمسإينسور،

أنتونيالسير،دايكفانالأكبربييتر،بروجيل

هوجوجوز،ديرفانبولبيترروبنز،

فرنسيونتشكيليون

،ليبرون-فيجيأندريه،ديرينأوجستجانأنجريمي!،

إليزابيثلويسحاكديفيد،موريسأوتريللو،

كلودهنريروسو،حورح،كبرا

ستافغو،كوربيهجورج،رووهنيقولا،نبوسا

ميلكا،كوروجستوابيير،ررينواروزا،نربو

يرما،نسينلورجورج،سوراميلكا،روبيسا

نانفر،ليجيهلبو،نسيزاورثيود،يكوحر

هنري،تيىمالفردأ،سيسليلبو،نجاحو

ردواد!،نيهمانحا،ناردشارسيلما،وشامد

كلود،نيهموتيمستبانوريهوأ،ومييهد

أنطوانواطو،دوموريس،فلامينكإدجارديحا،
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!كما،نسترأ

جورح،جروز

تياسما،لدجروينفا

ألمانتتنكييون

ألبرختدورير،

مارتىشونجور،

!ا!سيلى،ندنسكىكا

إيطاليونتشكيليون

الأكرلوكاس،كرالاسق

كاكب،كولفشس

ألاصعر،نزها،هولين

ولوبا،وتشيللوأ

يلجنتا،بلينى

نيحيوفا،بلينى

ورندسا،بوتيشيللي

نسسكاافرلادبيرو

نيحيوفا،سولوتا

تيستابا

فطفاجيو،بوتشيما

تنتوريتو

سيشو

كوشرا

رودينو،يوماتا

خوان،نالو

بابلوبيكاسو،

حوأن،جريس

نسسكوفرا،جويا

أنجليكوفراتيتيان

باولو،ديرونيزيدومينيكوجيرلاندأجو،

أنجلومايكلكرا!اجيو،حيوتو

كوريجيوليحيورجيو

فيليبو،ليبيوردناليو،فينشياد

ماساشيوبواننسيغناديدوتشو

ألدريا،نتيامارفائيل

أنجلومايكلمارتينى،سيمون

موديليالى،أميديوشريكو،جيورجودي

يابايونتشكيليون

هوكوساي

هيروشيح

مكسيكيونتشكيليون

فلبينيونتشكيليون

فليكسهيدالحو،

أسبانتمثكيليون

دييغوفيلاركير،سلعادور،دالى

استانبارتولومىموريللو،نسيسكوفىا،رربران

جوان،وميرل!،غريكو

إفريقاجنوبمنتشكييون

لتررا،تيسلا

بريطانيونتشكيليون

إيفرتحونالسير،ميليهحوشوأالسيررينولدز،وليم،بليك

هوحارث،وليمسبسمر،السيرستايىبوننجتن،ريتشارد

ديفيد،هوكيجورجستبز،فرانسيمي!بيكود،

ليكولاسهيليارد،حون،كونستابلو..م.جتيرنر،

آخرونتشكيليون

بولكلى،فاسيليكاندنسكى،الدينكمالبهزاد،

أوسكاركوكوشكا،جوستا!،كلمتريتشاردوالتر،سيكرت

التشكيليالفنأنماط

الفى،القوطىالداديةمدرسةأسكاد،

الفن،الكارولمجيالفنروادالتكلعيالأسلوب

الكلاسيكيةالروكوكولانطباعيةا

السمعةمجموعةالرومالسيةالأسلوب،الباروكي

المستقبليةالسرياليةوسباوها

مدرسةهدسود،نهرالحربيالتشكيلىالفنآرتالبوب

مدرسة،هايدلبيرجالإسلاميةالفنونالفن،البيزنطي

الواقعيةالفوفيودالمدرسة،التعبيرية

التكحيبية

أخرىمقالات

الإسلاميةالآثار

لفنا،ليلأستراا

يمدلترا

لتصحيما

لجصىالتصويرا

لحيوانا

لعرجمماالحطا

لرسما

دالأصالعالرسم

الضلطالرسم

العر!عندوالنحتالرسم

الرمليةالرسومات

ملةات

المشحقلزجاخ!

لفسيفساء

الفنلفلبيني،

العربيةالشعبيةلفنون

لكاريكاتير

الإشعاعيةلكيمياء

الحداريةللوحة

لخطوطة

اليابانيةلمطبوعات

فنود،المتحدةلمملكة

لمنظهور

الفن،لهندي

الموضوعصرعنا

اي!ثكيلىالتصو-سعاصر-أ

ال!قيةوالأساليبالخامات-2

)الفريسكحالجصيالتصوير-أ

المائيةدالألوانالتصوير!

بالحرارةالمثبتةالشمعيةبالألوانالتصويرح

)الباستيل(الملونةالأقلامألواد-د

التمبراألوادهـ-

الزيتدألوا-و

لألواداتطوير-ز

التتنكيليالتصو-رنشأة-3

التارلقملماعصورفىالتشكيليالتصوير

القديمالمصريالتشكيليالتصوير-ب

الكريتيالتشكيليالتصو-ر-ح

الإغريقيالتشكيليالتصوير-د

الرومانىالتشكيلىالتصويرهـ

الهضديالتشكيليالتصوير-و

الصينىالتشكيليالتصوير-ز

اليابانيالتشكيلىالتصوير-ح

الإسلاميالعربيالتشكيليالتصويرط

والتصويرالإسلام-ي

الوسطىالقرونفيالتشكيليالتصوير-4

البيزنطية

التقليديةالرومانسكية!

القوطيالتشكيلىالتصوير-ح

النهضةعمرفيالتشكيليالتصوير-5

!لورنسافىالنهضةعصر-أ

أوروباشمالىفيالنهضةعصر-ب

النهضةعصرأواخرفىالتشكيلىالتصويرج

عشرالتاسعالقرنفيالفن-6

الحديدةالكلاسيكية-أ

نسيةالروماب

الوأقعيةج

الانطاعيةالتأثيرية

الانطباعيةبحدماهـ-
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أ-

العشرينالقرنفيالفن

الوحشية-أ

التكعيبية-!

المستقبلية-ج

التعبيرية

الداديةهـ-

السيريالية-و

المكسيسكيالفن-ر

0411-0991الأمريكيالفن-خ

التجريديةالتعبيرية-ط

آرتبوبي

أضانيةاالعالميةالحرببعدالأوروبيالتصويرك

الختزلالفن-ل

المعاصرالتصوير

الجديدةالتعبيرية!الجديدةالصورة

الحداثةبعدما

أسئلة

النهضة؟عصرفىالرسمفنعلىماساجيوتأثيركانكيف-أ

الرسم؟فيتيحيراأسلوبعنالغوالقأسلوبيختلصكيف-2

ماهيا؟عسدالرسمفيالصي!ىالأسلوبميزاتما-3

التكعيبية؟الطريقةعلىسيزانبولرسومأثرتكيص4

الزيتي؟الرسمفيالمهمةالحمسةالعناصرما

دي!ضنفرانسيسدينالأشخاصرسومفيالأساسيةالفروقما-6

موديحلياني؟وأميدو

البيزنطي؟الأسلوبصحيوتوأسلوبيختل!كيفى-7

أمريكا؟ليالرسمأسلوبعلىأثروكيروأرموريعرضكادماذا-8

فرطأسلوبعنالرسمفيالرحرفيالأسلوبيختل!كيف-9

الزخرلة؟

الرسم؟فنفيمانيتإدفاردمساهمةما-أ"

انظر:الرومائسكي.التشكيليالتصوير

(.التقليدية)الرومانسكيةالتشكيلىالتصوير

)النسحبالتصويرالنسخانظر:.الجا!التصوير

(.الكهروستاتيبالتصوير

الجديدالجصعدى!مرسمالجصيالثصوير

الجصيالتصويرولعملبالماء.الخلوطةالألوانباستخدام

رسموهو،كارتونيسمىرسمبعملأولأالفنانيقوم

أيضاويعمل.المقترحةللصورةالمضبوطبالحجمتخطيص

جديدجصوضعوشم،بالألوانأصغرتخطيطيارسما

ويضع.زخرفتهالمرادالسقفأوالحائطسطحعلىسائل

الحدود،ويرسمالجصعلىالتخطيطيالرسمالفنان

الجافةالالوأنمزجوبعد.الرسملبدءمعذايكونوبذلك

علىالخلطةوضعفيالفرشاةبامشخدامالرساميقومبالماء،

بصفةالألوانتلصقالجصيستقرأنوبعدالمبتلالجص

العامة،والمبانيالقصورمنكثيرازينتالألوانالرائعةالجصيةالرسوم

اللوحةهدهأندريامانتيناالإيطاليالفنانرسموقد.السهضةعصرفي

.دوققصرفيالصورةفيالموضحةالحصية

لأنبسرعةالعمليتمأنويجب.السطحعلىدائمة

وفي.يجفأنبعدتوضعالتيالألوأنيمسكلنالجص

الحافةوتنظفبالألوانالمصبوغغيرالجصينزعاليومنهاية

بقعةالجصعلىالذيالجيريترك.التالىاليوملعمل

مقاومةيمكنهاالتيالصبغةاستعمالفقطويمكن،صبغية

ليسأرضيةالوانومعظمها.الجصيالتصويرفيالجيرفعل

الزيتي.التصويرفيتستخدمالتيالألوانبريقلها

النهضةعصرخلاللهمستوىأعلىالجصيالتصويروبلغ

الميلاديين.عشرواسمادسعشرالخامسالقرنفيالإيطالي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجداريةاللوحةالتجريديالفن

ماساشيوالعربيالتشكيليالفن

أنجلومايكلالإسلاميةالفنون

(،الموقع)تحدبدعلمالاثار،نظر:ا.لجويالتصويرا

)كيفيةالخريطة؟المساحيالتصوير)صورة(بمالمدنتخطيط

(.الخرائطعمل

.الحراريالرسمانظر:.الحراريالتصوير

)صورة(.التشكيلىالتصويرانظر:.الزيتيالئصوير
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المج!حلالمرمصورةالحمراءالدمخلايافضاء.سفيمةم!مصورةالملشتريع!ورة

لمءلم!-3!3

ا-م:!.!"4"لا،-ء!.!لالاىكالإص!!3كاص،،!ك!*
صعدءأ--،-ا!ب
طى-+لأى!لأ،؟!؟!!ص

3جم!ت!س،عم3أ734!؟،"فيلا!14،،!بر!!ء!**أكا-صى3!-كا-س!!

رياضيةحركةصحفيإعلان

الضوئيالتصويريسحل.المصائىاضصويراإلىأ!ائلىايراضصراص!سدءا،الاتمحاعدةيقيمةأداة.للاتصالاتدوليةوسيلةالفوئيالتصوير

!نظرتحويليم!صهاماهرمصوريدفيأح!اممرا()1أضصوب!اا،دآر:جتا.لصاقحار!عديددعاتصو!مولراحعا،اكتىالأشياءواللألتححاصلقطت

.اطالحمارائعةصورةإلىعادي

الضوئيلتصويرا

تأثيراتبومعاطةصورإنتاخ!عمليةالضوئياووير

داخلخيالآتكونالمن!منالمنعكعسةفالأشعة،ضوئية

فينتج،ذلكبعدالمادةهذهتعالجتمللفعوء،حساسةمادة

أيضاالضوئيالتصويرويسمىالمنظر.تمثلصورةعنها

الفوتوغرافي.التصوير

اليونانية،منمشتقة)ضوئي(فوتوعرافىوكلمة

الضوئيأضصويرفالذلكبالضوء،الكتابةأوالرسموتعني

أضوئية.الالأشعةصورةرسمأساسا

حدإلىتعملتصويرآلاتباستخدامالصورتلتقط

التصويرفآلة.البشريةالعينعملأسلوببنفسبعيد

وتجمعهاالمنظرمنالمنعكسةالضوئيةالألثمعةاتستقبلكالعين

التصويرآلةوتكون،العدساتمننظاملامشخدامبؤرةفي

الخيالهذافإن،لذلكونتيجة.الفيلمعلىيسجلخيالا

بوساطةمشاهدتهأيضايمكنثابتا،نجعلهأنيم!صناالذي

اللأفراد.منمحدودغيرعدد

،مجالاتعدةفيحياتنايثريالضوئيوالتصوير

شعوبعنمعلوماتعلىنحصلأنطريقهعنفيم!ضنا

لبعضمناظرالصورتريناكما.العالممنأخرىحنأمافي

علىللإنسانالأولىالخطوة:مث!!التاريخيةألاحداث

الجرائدصفحاتعلىالصورتوضحكماس!إلقمر،

أيضاالصوروتذكرنا.الجاريةالأحداثا،والمجلات

الخاصة.حياتنافيوأحداثمهمةبشخصيات



رائع.فيبإخراجأعلاهالصورةديالحركةالتصويرآلةسحلتمتكرربتعريضالبسك.هذاسرقةحادثسجلتالخفيةالتصويرآلة

عائليتصويرالمغرد.للطائرعاليةبسرعةمسجلةصورة

العالم،أنحاءجميعفىالأشخاصملايينويسجل

واحتفالاتهم.وأعيادهم،وأصدقائهملعائلاتهمصورا

لأشياءصورانرىأن،الضوئىبالتصويرونستطيع

التصويرفالات.البشريةالرؤيةمدىخارجمسجلة،كثيرة

الذهابمنالبشرلايتمكنأماكنإلىتسافرأنيمكنها

المحيط،أعماقإلىأوالقمربعدماإلىالذهابمثلإليها

المسجلةالصورلناتكشفكما،البشريالجسموداخل

المسجلةالصورتستطجع.البعيدةالأشياءالمقراببوساطة

الضياءباهتةسماويةأشياءتظهرأنطويلزمنيبتعريض

نأمنالكيميائيونتمكنوقد.البشريةالعينتراهالاجدا

تصويرآلةباستخدامالذريةدونالجسيماتتصادميصوروا

ويعطيالتركيز.عاليةوإضاءةقويمجهرعلىمركبة

للجسمصوراالحراريللإشعاعالحساسةبالأفلامالتصوير

منمعينةتكويناتاكتشافعلىالأطباءتساعدالبشري

.ضلأمراا

قدبطريقةأحداثاترىأنأيضاالتصويرآلاتوبإمكان

السرعةالعاليةالتصويرفآلاترؤيتها.لاتستطحإلعين

نحننراهابينما،كبيرةبسرعةتحدثالتيالحركةتسجل

يختبرالتصويرمنالنوعيةهذهخلالومن.ظاهرةغير

حركةويدرسون،الالاتمنالمتحركةالأجزاءالعلماء

آلاتمنأخرىونوعياتتحليقها.أثناءالمغردةالطور

وأالنباتاتكنموالبطجئةبالعملياتالإسراعيمكنهاالتصوير

لايمكنشديدببطءتحدثالتيالشرنقةزهرةتفتح

ملاحظخه.

التيالكثيرةالمجالاتإحدىهيالعلميةوالأبحاث

التصويرأمامهما،دورافيهاالضوئيالتصويريؤدي

واسعنطاقعلىالمستخدمةالوسائلأكثرفهوالإعلاني

جزءالضوئيوالتصوير.والخدماتالمنتجاتلترويج

الصورةأصبحتلذلك،الإخباريةالتقاريرمنأساسي

محاضرفصور.التخصصمجالاتإحدىالخبرية

تساعدخفيةتصويربآلاتالمسجلةالصوروأيضا،الشرطة

المجرمين.تتئأثرفيالشرطةرجال

الجويالتصويرطريقعنالعسكريونالقادةيح!سل

لدراستهاالعدوحشودتحركاتعنمعلوماتعلى
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وعلماءالإنسانوعلماء.للمعركةاسشراتيجياوالتخطيط

،للشعوبالختلفةالمجتمعاتصوريدرسونالاجتماع

السلوكمنكنمادجبهاموثوقمعلوماتعلىللحصول

دائمةإبداعيةقيمةالضوئيةالصورولبعض.الإنعساني

أصقيمةاالأعمالاهذه.العظهيمةالزيتيةالتصويركأعمال

جمالذاتفهيأ!ذلكواشع،بتخيلفنانمصورينتجها

دلاأء.ذاتأفكارعنوتعبرمتميز

منذالصنعالمتقنعيرالتصويرآلاتمننوعتطوروقد

قبلتنتجلمواقعيةصورةأولأنإلا،أم005عامنحو

لكثيرحاجةصيكانواالأولونفالمصورون.م8261عام

ونتيجةبالتدرجوأعن،الكيميائيةوالمعلوماتالمعداتمن

التاسعالقرنينخلالالعلميةوالاكتشافاتالجديدةللتقنية

فاعليةأكثرأضصويراآلةأصبحتالميلاديينوالعشرينعشر

صورةتسحيلشحصأيأصيوماويستطيع.التشغيلوسهلة

والحصولالزر،علىأضغطواأضصويراآلةبتوجيهببساطة

أسةآاستخدمأنهأ!ثانيةعشرةخممسبعدصورةعلى

فورية.تصوير

التصوير:عامينشقينإلىبالضوءالتصويرينقسم

ستناقشالمقالةوهذه.السينمائىوالتصوير،الثابت

التصويرفىالمستخدمةالتقنياتوبعضالثابتالتصوير

السينمائي،التصويرعنأكثرولمعلومات.المنزليالسينمائي

السينما.عناعةانو:

الئصويريةالعملية

فالأشعة.الإضاءةمعوتنتهيالتصويرعمليةتبدأ

.خيالش!صلشيشزوتترالتصويرآلةإلىتدخلالضوئية

التصويرآلةداخلالفيلمتعرضالضوئيةالأشعةهذه

بعديعالجالذيالفيلمسطحعلى!جميائيةتغيراتفتسبب

تسمىإجراءاتفيخاصةبكيميائياتللضوءتعريضه

باستخدامالتصويرعمليةوتنتهيأضح!يض(.)االتظهير

إلىالفيلممنالخيالبنقل،مطوعةصورةلعملالضوء

.خاصورقمنقطهعة

صورةإظهارعمليةفيأسامحيةخطواتخمسوهناك

الخيالتركيز2-الضوئيةالأشعةتحميع-ا:هيضوئية

طباعة5-الفيلمتظهير4-للضوءالفيلمتعريض3-

والحصولالإظهارلمراحلوصفالقسمهذاوفى.الصورة

صورلعملالمتبعةالإجراءاتأما،وأبيضأسودصورةعلى

هذهمنوالطبعالتظهيرقسمفيفنناقشهافوريةأوملونة

المقالة.

أساساهيالتصويرآلة.الضوئيةالأشعةتجميع

فىفيلموبه،جوانبهأحدفي)فتحة(حدقةأسهصندوت

التصويرآلةجمئجدرانتكونأنويحب.المقابلالجان!

الأشعةفقطالفيلمعلىتسقطحتىتماما،سوداءأولاخليةا

الغالقتسمىأداةالتصويروبآلة.الحدقةمنالمارةالضوش!

الاستخدامحالةفىالتصويرآلةتكونعندماتنفئفقط

منالضوءلتمنعدائمةبصفةمغلقةوتبقى،صورةلعمل

الفيلم.إلىالوصول

منجزءاالحدقةتكونتقريباالتصويرآلاتجميعوفي

علىالداخلةالضوئيةالأشعةيركزالذيالعدسيالنظام

لتعريضكافيةإضاءةالعدسةتجمعالطريقةوبهذه.الفيلم

التعريضيطولقدبينمافقط،الثانيةم!جزءفيالفيلما

عدسة.بدوندقاجسا!دة

!مالمسعكسالصوءيمر

العدسةحلالاالمحطم

علىمركرالمصا!حيا

العدسةساطةلماعيلما

داخلالحياليتشكلكيف

آلةتتكودالتصوير.آلة

منأساسيةبصورةاضصويرا

أحدفيعدسةلهصندوق

الحاتفيوديلمحوانبه

المكوءيدحلالاحر.

آلةإلىالمسظرمنالممعكس

التىالعدسةعبرالتصوير

لتشكل4الضوأشعةتركز

الفيلم.علىللمنظرحجالآ

الصوئيةالألتحعةت!صد

الممظر،أعلىم!الصادرة

،الحيالمنالأسفلالحزء

لصادرةالأشعةات!ضرليسما

العلويالجزءالمنظر،أسفلم!

يظهرلدلك.الحيالس

الفيلم.علىمقلوداالخيال
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والأبيضالأسودالفيلموطباعةتظهيركيفية

يصبحللمسظر.مرئيغيركامنخيالالتعييراتهذهصوينتحالفيلمسطحعلىكيميائيةتعييراتالتصوير،آلةإلىدحولهعندالضموء،يحدث

الفيلما.طباعةأثناءالطباعةورقإلىالحيالهذايشقل.الفيلمتطهيربعدمرئياالكامنالخيال

حوضكيالمظمؤ

الئظهير

مثهورفبلملمبرلم/لمص!7ء+!*ح*ير!،!!1\\

ش؟!ش!؟يم!؟رخإ؟-3ى-7ء6خ-ءلم

يئنيخ؟--بر3!أ،لأص3ذذ-خء؟"،-ء-73ء؟-لم

-!؟!!آير؟يرأ!!أبر--قي؟ث!؟ب-!بخبم7ءءا

ءغخيرفي؟-ربرخ!؟!!!1يز-غصن؟ر-دورر--ى"-/--خيز،

-؟"/بم!صر؟/3،-خغخخ3ء-!--كير7سءر-ص-خءا

؟في!3؟!ءيرص،!ن؟!قيقين!!-!شبرتن!،سخخبم7؟+لململم

يبهئنليآر%--تن3-7-7خء--7+7ص3!-----ء؟3+!----ص*3،!-!"ىطإت!،

)نيحاتيف(سالبايسمىتظهيرهبعدالفيلمتعرضتالتيالفضةأملاحيحولالمظهرالفيلمتعريضبعديتكونالكامنالخيال

والمعتمةالماتحةالمناطقيظهروهومكونامعدليةفضةإلىالفيلمبس!للضوءالتيالتماصيلكلعلىيحتويوهوللضوء.

للمنظرمعكوسة.مرئيا.خيالأ.الصورةفيست!ههر

التنههرضاضوء!!

مصورحساثرورقىرجاخ

ررء7سخ!1؟؟ىص--"!!-ثء-سالب

-77-3س---ص7-!؟!بخ!

+رغ!؟حءى--7---7؟ىآ!1غث؟!قي؟يئ؟!7ير،!!!!!بخ!يزثر!؟كا

؟!؟!لاص-ر7/خبزذس!%!ص!ئر"ئر-خ!!خ

ير-ث!ء-?غيم7-جء7!لأ!--!*

حساسطماعةورق

المن!ألوانتظهص)الموجب(أوالصورةاجكون،لمظهريعالجالمعرضالطباعةورقالطباعةورقةيعرضالسال!عبرالمارالفموء

الأسوداللونمنمختلفةدرجاتفيالأصلية.بالموجبيعر!مرئياحيالأ.سطئالورقةعلىكاماحيالأويكودللضوء

والأبيض.والرمادي

يمكنه،آليتركيزنظامالتصويرآلاتمنولكثير.والفيلممنالمنظرعلىالمنعكسالضوءيمرالغالقينفتجععندما

تصويرالاتوتوجد،والخلفالأمامإلىالعدسةتحريكتمرحيث،الفيلمعلىللمنظرخيالأليكونالحدقةخلال

محدودةمسافةعلىآلياالمناظرتركز،ثابتةعدساتهاأخرىمنالمنظرمنالعلويالجزءمنالصادرةالضؤليةالأشعة

العدسة.انظر:.العدسةمنأشعةأما،الفيلممنالأسفلالجزءعلىلتقعالحدقةخلال

منوالأبيضالأسودالفيلميتكون.الفيلمتعريضمنالأعلىالجزءتكونالتيفهيالمنظر،منالأسفلالجزء

الذيا!لستحلبتسمىالبلاستيكأوالورقمنقطعة.الفيلمعلىمقلوباالخياليظهرلذلك،الخيال

متجمعةتبقىالفضةأملاحمندقيقةحبيباتمنيتكونالضؤليةالأشعةلتركيزبالإضافة.الحيالتركيز

الجيلي.تشبهمادةوهوالجيلاتينبوساطةبعضهامعهذهتركيزعلىتعملالتصويرآلةعدسةفإن،الداخلة

تغييراتلهاوتحصلللضموءجداحساسةالفضةوأملاحخلالمنالمارةالأشعةتحنيف!.الفيلمعلىالأشعة

فىالتغييردرجةوتتوقفللضوء.تعرضهاعندكيميائيةالواضحالتحديدويرتبطواضحا.خيالألتكونالحدقة

فالكميةعليها.الساقطةالضوءكميةعلىالأملاحهذهالعدسةبينؤأيضا،والعدسةالمنظربينالمسافةعلىللخيال
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أحصميةامنأكبرتغييراتحدثالإضاءةمنالكبيرة

.الصغيرة

تختلفأعميلماعلىالساقصهآالإضاءةكانتولما

منكبيراقدراأطوناأغاتحةاأطناظراتعكسحيثكثافتها،

قدأومنهقليلةصميةأرراكنةاالمناظرتع!صبيمماالضوء،

الفضةأملاحا!شجابةتختلف!لذلك،إضاءةأيلاتعكس

معلشدةتتغيرفالأملا.المحتلفةللألوانالفيلمداخل

أضغييراويكونأصفر،أوأبيضمنظرمنالمنعكسةالإضاءة

اسموداءالمناظرأما،داكنأواللونرصاصيممنوطفيفا

أضغييروا.الأملاحاعلىلهاتأثيرفلاأشععةأيلالعحسالتي

يولدالذيهوأغضةاأملاحفييحدتالذيالكيميائي

يحتويالمرئيغيرالخيالهذاالفيلما،داخلالكامنالخيال

.الصورةفيذأ!كبعدستفهرأالتيأضفاصيلاكافةعلى

أضصويراأ!ةآمنالمصورآ11يشهـ.الفيلمتظهير

ضوءفأي،الضوئيةالأشعةاعنبإبعادهعليهويحافظ

الم!مةالضفةإلىبهويذهب،الكامنالخياليفسدإضافي

تحولالتيأحجميائيةابالحموضيعالجحيث،ألوانمعم!!أو

بعدفنتمكن،معدنيةفضةإلىالمستحلبفيالفضةأملاح

الفيلما.علىالخيالمشاهدةمنذلك

حميةلالتالتيالفضةأملاحتكونالفيلمتظهيرأثناء

سمي!فشضيةرواسب-التعريضعند-الإضاءةمنكبيرة

علىحصلتاشتيالأملاحأماأسود.بلونالفيلمعلى

أصبقةت!صنفإنهاإضاءةأيعلىتحصللمأوضعيفةإضاءة

فتفهر،الإطلاقاعلىطبقةأيلاخصدقدأو،رقيقةمعدنية

أتفهرأتأسك.شنافةأوأطودافاتحةالفيلمعلىمساحتها

سةمع!صنصورهاالتيالمناظرمنالداكنةأوالفاتحةالألوان

علىبيضاءالفحممنقطعةتظهرشمثلا،.الفيلمعلى

سوداء،القطنمنكرةتبدوبينما،تظهيرهبعدالفيلم

)نيجاتيف!(أوسالبالتظهيرمرحلةبعدالفيلمعلىويطلق

دائمة.بصمفةالفيلمعلىالخياللثبات

عمليةا!صورةطباعة!يئ!ف.ا!ورةطباعة

بمستحلبالمغطاةالطباعةفأوراق.وتظهيرهالفيلمتعريض

منأطضوءتعريضهابعدكا!ناخيالأتكونللضوءحساس

يمكنالحيميائيةوالمعالجةالتظهيروبعد،السالبخلال

الطباعة.ورقعلىالدائمالخيالرؤية

السالبخلالم!للضوءالحساسةالورقةتعريضأثناء

الضوء،منكبيرةكميةممهالداكنةالمساحاتتحجب

بيضاء،مماطقالصورةفيالمساحاتهذهيقابلمافيظهر

كميةتمررفإنهاأبالسامنالشفافةأوالفاتحةالمساحاتأما

الساقطالمناطقفتظهر،الطبعورقةإلىالضوءمنكبيرة

المتناسقةالألوانفإنلذلك.داكنةمساحاتالضوءعليها

.المصورةالمناظرفيمثيلاتهامعتتطابقالطباعةورقعلى

الصورتسجيل

مايحتاجهوكل،صورةلسجلأنفردأييستطيع

خلالمنأولآتنظرومنظر.وفيلمتصويرأصةآهوأ!ذلك

!متضهرأالمنظرمكوناتكلأنلتتأكدالتصويرآلةمنظار

الغالقإطلاقزرعلىتضغطذلكبعد،الصورةفي

التصويرالةإلىبالدخولالضوءمنل!صميةفيسمح

إلىلتحريكهالفيلمتقديمذراعا!تخدمالفيلما.وتعريض

منمعرضةغيرقطعةفتقفالتصوير،أطآداخ!!الأمام

التالية.للقطةاستعدادام!طنهافيالفيلما

معينةتتئقواعدأنيجبجيدةصورةعلىولتحص!

كماترىأنتحاولأنفيجب.الضوئيأخصويراافي

التيالعناصربكلملماتكونأنبمعنىالتصوير،أسةآتفع!

الإضاءةمنالختلفةالنوعياتوبتأثيرات3،أصورات!صد

لحميطرةوسائللهاالتصويرآلاتمنحضيرو.الفيلمعلى

آلةإلىالداخلالضوءكميةوتحديد،الخيالبؤرةأ!مبصأ

هذهمثلفيهاالتيالتصويرالةامشخداموعسدالتصوير.

وكيفالعدسةتعملكيفلمعرفةمحتاجأنكتحدالوسائل

الجيدالتصويرلحمماتتجميعويمكن.أضعريضافيتتح!صم

التبئير3-الإضاءة2-التكوين-أ:الاتىفيهذه

أضعريض.ا-4

وهذه،تصويرهقبلالمن!عناصرترتيبهو.التكوين

.الألوانوتناسقوالفراغوالتنكلالخط:تشملالعناصر

بالذوقخاصمنظرذلكلأنل!صين،ثالتةقواعدلاتوحد

الختلفةالعريضةالخطوطبعضمعرفةأحشر،الشحصي

.جيدةصورةإنتاجعلىتساعدأ!ت!صءتالمبادئ

خطوط:الصورةفيالخطوطمننوعانهناك.الخط

يمكنالحقيقيةالخطوط.وهميةوخطوط،حقيقية

ت!ضنهاالتيوالخطوط،الهاتف!أعمدةكحطوطمشاهدتها

عواملفتوجدهاالوهميةالخطوطأما.المبانيحواف

فىشخصتحديقأوبالإيماءةكالإشارةوهي،ماديةغير

ما.شيءاتجاه

الحقيقية،الخطوطمنالنوعيناممتخدامويمكن

منإلختلفةالأجزاءإلىالمشاهدنظرلجدب،والوهمية

الخطوطأننجدالقويالتأثيرذاتالصورففي.الصورة

يمكنكما.التكوينفياشئيسيالمن!إلىالانتباهتجذب

فالخطوط.للصورةالعامالجولتقويةالخطو!ااتجاهيستغلأن

بالوقارالشعورتؤكدالطويلةالأشجارأوكالأبراجالطويلة

بالسلامتوحيالأفقيةالخطوطبينما،التكوينفيوالعظمة

وأالحيويةمنتزيدفقدالوتريةالخطوطأما،والسكينة

التوتر.

غالبيةتكوينفيالأمماسيالهيكليالعنصرهو.الشكل

علىالحالفيالتعرفمنالمشاهديمكنوالذيالصور،
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التشويقمننوعاأيضاالشكلويضيف.صورتهفيالمنظر

فيجذابالقواقعأوكالصخورمناظرفشكل،للتكوين

ومثالتنويعا،يعطيمختلفةأشكالبينوالجمع.ذاتهحد

يوضعوالسحابللتلالطبيعىمنظربينالجمعفإن،لذلك

التلالبهذهالناعمةالخطوطمعيتباينمثلم،لسياجخلفية

تشويقا.أكثرالمنوهذافيصبح،والسحاب

ويمكنبالمناظرتحيطالصورةفيمساحةهو.الفراغ

فيالرئيسيالمنظرإلىالانتباهلجذبالفراغاستغلال

،الفراغحجمازدادإذاولكن،التفاصيلعنوعزلهالصورة

وكقاعدة،للصورةالتشويقإضعاففيسببايكونفقد

مسطحثلثمنأكثريغطيالفراغنجعلألايجبعامة

.لصورةا

ومنللتكوينعمقاالعنصرهذايضيف.الألوانتناسق

التصويرففي،تجسيمبدونمسطحةالصورةتظهرغيره

اللونمنتناسقإلىالمناظرألوانتتحولوالأبيضالأسود

يساعدالذيهوالتناسقوهذا،والأبيضوالرماديالأسود

هيالفاتحةالألوانكانتفلو.للصورةالعامةالهيئةبناءفي

التيالصورةأما،ومبهجةمرحةصورتنالظهرتالمسيطرة

بالحزنالثمعورتواكبفقدكثيرةداكنةألوانعلىتحتوي

.الغموضأو

ففي،عاطفيةرسالةطياتهبينيحملكالنغمةواللون

البرتقالىأوكالأحمرالفاتحةالألوانتولدالملونةالصورة

مإلألوانالعينتستريحكما،والطاقةبالحركةالشعور

غالبيةفيونجد.بالسلامتوحيلأنهاالهادئةالأخرى

واحدالوناهناكأنالمحترفينالمصورينمنكثيرأعمال

الناعمة.والنغماتالفاتحةمإلألوانومتزنامسيوا

فىالإضاءةمنأساسياننوعانهناك.الإضاءة

والفوءالطبيعيالضوءوهما:،الضوئىالتصويرعمليات

التصويرفيالعامةالأخطاءبعض

أيفكماعليهيطلققدالذيالطبيعىفالضوء.الصناعى

مواقعفيموجودالقائمةالإضاءةأوالمتاحةالإفماءة

منالأغلبفيالإضاءةهذهوتأتيوداخليةخارجية

أما.الكهربائىالمصباحمنالأحيانبعضوفى،الشمس

أنواعمنفتتولد،الضوئيللتصويرالصناعيةالإضاءة

وأالخاطفالضوءكمصباحالإضاءةوسائلمنمختلفة

منولكل.الإلكترونية)الفلاش(الخاطفالضوءأجهزة

تؤثرالتيالمعينةخصمائصهاالصناعيةأوالطبيعيةالإضاءة

الاتي:الخصائصهذهوتشمل،الصورةنوعيةعلىبشدة

الاتجاه3-اللون-2ال!سافة-أ

المصورونويقيسها،الضوئيالتألقكميةهي.الكثافة

أكثركثافةبينالفرقأيللمنظر،الفوئيةالنسبةلتحديد

حجرةفىأوالمشمسةالأيامففيوأقلها.ضياءالمناطق

الضوئيةالنسبةارتفاعاحتماليكونساطعةإضاءتها

تكونأنفيرجح،الداخلفيأوالغائمالجوفيأماواردأ.

منخفضة.الضوئيةالنسبة

.الصورةفيالتبايندرجةعلىتؤثرالضوئيةوالنسبة

فاتحةألوانمعالتفاصيلحادخيالآالعاليةالنسبةفتولد

مدىولهناعماخيالأتوجدفإنهاالمنخفضةأما،وداكنة

العاليةالإضاءةنسبةوتزيد.المتوسطةالألوانمنواسع

أما،الصورةمشاهدعندالتوترأوالمسرحيةبالإثارةالشعور

المقربالشخصيالتصويرفتناسبالمنخفضةالنسبة

طبيعتها.علىلتظهرالساكنةالمناظروأيضاللأفراد،

بالفيلمالتصويرعندالإضاءةنمسبأغلبوتستخدم

النسبةتسببفقدالملونالفيلممعأما،والأبيضالأسود

بعمق.داكنةأوزاهيةالألوانبعضظهورالعالية

صبغاتالصورةعلىالضوئيةالأشعةتضفي.اللون

الصبغاتوهذه،الضوئيالمصدرلنوعيةطبقامختلفةلونية

تأطيرصيتجاللقطوعالرأس

ليسليمةعيربصورةالمنظر

المنظار.

عدمصاللنظريغمل

وضعفيدالكاميراالأمساك

مستو.

آلةتحركبسببمطموسخيال

اللقطهة.تسجيلأثاءالتصوير

تبئير!مببهاالبؤرةخارجلقطة

أقربالتصويرآلةكونأوضعيص

المنظر.منبهالمسموحالبعدمن
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قطريةخطوط

الصورةفيالخطوطنوظفكيف

المشاهدنظرلجد!الصورةحطوطتستعل

الجوتقويةيمكنهاكما،الانتباهمركزإلى

توحىالرأسيةفالحطوطللمسظر.أصفسىا

عن!تعمرالأفقيةأمابالوقار،الإحساسلا

لالحيويةتوحيوالقطريةوالهدوء،الأتران

فتؤكدالمثلثأضلاعأما،الحركةواحتمال

.التاتأوالحركة

أفقيةخطوطسيةرأخطوط

المصابيحتصبغفمثلاأضصوير.اأثناءالبشريةللعينلاتظهر

إليهاتضيفبينما،الحمرةإلىضارببلونالصورةالمنزلية

الأشعةلونولمجغير.مخضرةزرقاءمسحةالفلورسنتأشعة

وأبيض،الصباحفيأزرقفيكون،اليوممدارعلىالشمسية

.مباشرةالغروبقبلالوردللونومحمراظهرا،

التصويرعندضعيفاأثرايتركاللونفيالتغييروهذا

ولمدىمختلفةتأثيراتيولدولكنهوالأبيضالأسودبالفيلم

التأثيراتهذهعلىنسيطرولكي.الملونةالصورةعلىكبير

ملونافيلماأوالعدسةأمامتركبمرشحاتنستخدم

فىالإضاءةمنمحددملوعللتصويرمصمماخاصا

.الخارجأوالداخل

الضوءمنهايسقطالتيالجهةإلىالاتجاهيشير.الاتجاه

وأالأماممنالمنظرعلىيسقطقدفالضوءالمنظر.على

جميعمنالمنظريغطيقدأو،أعلىمنأوالجانبأوالخلرو

يؤثرالضوئيةالاشعةسقوطواتجاه.نفسهالوقتفيالجهات

.الصورةفيالمنظرظهوركيفيةعلىكبيربشكا!

آلةمنقريبمصدرمنتنبعثالأماميةالإضاءة

تفاصيليعرضالإضاءةمنالنوعوهذاخلفها،أوالتصوير

عندالضوئىالاتحاههذاتجنبيجبولكن،واضحة

نصفبعينينللتحديقيضطرهملأنهالأشحاصبمتصوير

قسماتتحتظلالأيسقطأنهإلىبالإضافةمغلقتين

الوجه.

ليغمرهالمنظرخلفمنالضوءيصدر.الخلفيةالإضاءة

وأإلكترونيإضافيلضوءالحالةهذهفيفنحتاجبالظلال

وتسمى.تفاصيلهلإظهارالمنظرأماممنوميضمصباح

المصدريكونوعندماالملء.وميضالضوئيةالإضافةهذه

صورةفإن،لممطوعهدرجاتأقصىفيالخلفيأضوئيا

وتستخدم.فقطلهالخارجيةالحدودتعرضقدالمنظر

ظلية.صورةلإيجادالأسلوببهذاالحلفيةالإضاءة

أحدعلىالإضاءةهذهتسطعالجانبلة.الإضاءة

المصدرعنالبعيدالجانبيمتلئبينماالمنظر،جوانب

والإضاءةء،الملبضوءإزاحتهايمكنالتىبالظلالالضوئى

تفعلكمابوضوحالسطحتفاصيللاتبينهذهالجانبية

بالعمققوياشعوراتوجدولكنها،الأماميةالإضاءة

والشكل.

،مباشرةالمنظرفوقمصدرمنتأتيالعلويةالإضاءة

قدالتيالأخرىالإضاءةاتجاهاتلتجنببكثرةوتستخدم

هوكما،اللقطةتفسدضوئيةانعكاساتأووهجاتسبب
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هيالشمصالخارجيةالإضاءة

أغلبفيللضوءالرئيسيالمصدر

فعندما.الحارجفىالمسجلةالصور

يضاءللشمسمواجهاالمنظريكود

!ميدفعقدولكنه،بوضوحالوجه

قليلا.عينيهإغماضإلىنصوره

علىظلالأالشمسضوءويشكل

علىيسقطعندماالآخرالجانب

الظهلالهذهالمنظر.جوانبأحد

بامشحدامبالضوءعمرهايمك!

يأأو)الفلاش(الوميضمصباح

آحر.ضوئىمصدر

الوميضمصباحبضوءالغمرالجانبمنالشمسضوءالأماممنالشمسضوء

)الفلاش(

الأحواضخارجمنالزينةأسماكتصويرعندالحال

لأنه،الزجاجيةالمعارضداخلالمعروضاتأوالزجاجية

علىالإضاءةتنعكسألاالأوضاعهذهمثلفيمطلوب

العلوية.الإضاءةتحققهماوهذا،الزجاجيةالأسطح

وضوححدةفىويتحكم،البؤرةضبطهوالتبئير.

الوضوحدرجةيحددوالذي،الصورةفىالخيالتفاصيل

داخلالمسافة2-والمن!العدسةبينالمسافة-أ:عاملان

صورةعلىنحصلولكي.والفيلمالعدسعةبينالتصويرالة

الداخليةالإضاءة

نأبدفلاالتصويرآلةمنقريبلمنظرالتفاصيلواضحة

البعيدةالمناظرأما،الفيلمعننسبيابعيدةعدلممتهاتكون

قريبةالتصويرالةعدسةتكونأنفتحتاجالتصوير،آلةعن

العدسة.أنظر:.الفيلممن

بدونتعملأنهاأي،البؤرةثابتةتصويرآلاتوهناك

البؤرةفىللتحكمبوسيلةمزودةغيرف!لذلكتبئير،

أغلبالمنظر.عليهايقعالتيالمحددةالمسافةعلىلضبطها

تقعمناظربؤرةلضبطمصممةهذهالتصويرآلاتأنواع

منقريبمصدرمنينبعثالأمامىالضوء

التفاصيلفتقلبالضوءالوجهفيغمرالكاميرا،

الوجهتحتمنتصدرالسفليةالإضاءة

تشوهال!!ماءةوخشنةعاليةماطقلتولد

الوجهمظهر

حلني،مصدرمنينبعتالخلفىالضوء

بكاملهالوجهعلىظلاويلقى

الوحهأعلىمنتصدرالعلويةالإضاءة

الضوءمناطقبينحاداتبايسافتحلقمباشرة

والظل.

الوجهمنواحداجانبايضيءالجمانبيالفموء

الآخر.الحانبعلىظلهويلقي

لا*

!!!

للتحفيفتستحدماللصادراللتعددةالإضاءة

ضوفطمصدركليولدهاالتىالظلالمن

حدة.على

!

!

ععءغ-خم!ئن3؟



الضوئيلتصويرا442

.61و2ل!!يراوحقدالديالبؤريأعددبايقاسالفتحةحجم

التصوير.آلاتمعط!اشالحدهشةلتحةمقياسعلىالأرقاماهدهوتظهو

اجزري.ااعدداارتفعكلماالمتحةوتصية!

أ!ةآمنالمنظرمسافةكانتفإذامتري!،منأكثرلعدعلى

أمصموسة.صورتهفستظهرذلكمنأقربالتصوير

يقةجمم!إعدستها،ضبصشاحالتيالتصويرآلاتتزودر

أ،تآبأعلصو!وحدالفيلما.رالعدسةبينالمساشةلتغييرآلية

المصوردينماأطنظاأ!خياأخظههرمنظارشاشةهذهالتصوير

علىللحصولالختلفةسائلهاولأحدالبؤرةضبصأيجري

بهاتزودمختلفةومعائلوهناك.الصحئاطبؤرةالتحديد

علىيظوفقد.الصحيحالبؤريالبعدلتحديدالرؤيةشاشة

عنديتحدانمتماثلانخيالانالتصويرآلاتبعضمنظار

خيالآالخيالانليصبح،أجزرةاضبطوسيلةالمصورتحريك

ولكنواحدخيالهناكيكونقدأو،التفاصيلدقيقواحدا

يكملوعندما،نصفينإشمنقسمدائرةداخلمنهجزءا

لوساطةالدائرةنصفيفيبعضهماالرأسيانالخيالخط

!مقصيرةلمسافةلمحقطويمتدصحلاالمؤريأعمقايكودف/2.على

المقدمة!يالموحودالشحصكاد!إدا.أ!ؤرةامركز!يالمرجودالمنطر

مط!وسة.الآحري!االأشنحاصاصورت!صلى،واضحاالمؤحرةأر

نوعيةوفي.تماماالبؤرةفيالمنف!!ي!ضنالبؤرةضبطومميلة

دقيقةنقطالمنظارعلىتظهرالتصويرألاتمنأحرى

تماما.البؤرةفيالمنظرخيالي!صنعندماإلالاتختفي

منالكاملةالكميةالتعريفبأنهيعرف.التعريض

وللتعرجضالتصوير.آلةداحلالفيلمعلىأصساقطةاالإضاءة

أكثرالمعروضةالصورةجودةعلىأغوياتأثيرهالصحيح

أكثر،إضاءةالتصويرآلةإلىدخلتشلوآخر.عاماأيمن

فاقعة،الصورةوتكون،التعريضزائدالفيلمي!ضنفسوف

ناقصالفيلمفسيكون،كافيةكيرالإضاءةاكانترأ!

وغيرالألوانداكنةصورةذلكعنينتحوالتعريض

التعريضمقداريتحددأرزاتيةاالتصويرآلاتومع.مشوقة

تعريضهايضبطالتيتلكأماالمصور،منتدخلأيدون

لتنطمبتعديلهاالمصوريقومضوابطلأغلبهافإنيدويا

الفيل.إلىالداخلةالإضاءةكمية

التصويرالاتتعريضيعدل.التعريضفيالتحكم

الغالق،سرعةيغيرأحدهماضابطيمات:أصرلقعنيدويا

الحدقة.فتحةيغيروالثالي

الغالقفيهايبقىالتيالزمنيةالفترةهىالغالقسرعة

تسمحالبطئةالغالقفسرعةاطضوء.الفيلمليعرضمفتوخا

كميةفتمررالعاليةالسرعةأماالضوء،منحبرأحميةبمرور

فيهتتغيرمدىللضبطالقابلةالتصويرآلاتولأغلبظ

الثانية.من10001/إلىواحدةثانيةمنيبدأالسرعات

علىاسرعةكسرمنالبسطبأرقاممدونةانسرعاتوهذه

هذاعلىمثلا005فالرقم.الغالقلسرعاتالموحدالمقياس

يعني025والرقم،الثانيةمن1/005إلىيشيرالمقياس

المقياسهذاأرقاممنرقموكلوهكذا.الثانيةمن11052

التاليللرقمونصفهاله،السابقللرقمالسرعةضعفيمثل

ا!مقايكودأ.ف/6على

صوركبدوا!داككبيرا.اصؤريا

راضحة.كل!الالتمحاص

.البؤريالعمقفيالتحكم

منطقةهوالبؤريأمحمقا

أمامالصورةفيالوضوح

ويمكنناالمن!.وخلف

هذهحجمفيالتحكم

فتحةبتعديلالمنطقة

التصويرآلةعلىالعدسة

عمقاتعطيالكبيرةفالفتحة

عمقاوالصغيرةضحلا

كبيرا.

!لم!!!!3!لا!
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ضعفبسرعةالغالقفيهيعملمثلا،2،ء.الوضعفإن.له

.005للغالقالسرعةوبنصف251الوضع

تسجيلمنالمصورينالعاليةالغالقسرعاتوتمكن

مفتوحاالغالقبقىلوحيثالمتحركةللمناظرواضحةصور

ففي.المتحركللمنظرمطموسةصورةلسجلتطويلةلمدة

حتى،قصيرةبرهةالغالقيفتحالثانيةمنأ11000الوضع

كانتلوكماالصورةفيتظهرالسباقسيارةحركةإن

بسرعةالعاديةالحركاتأغلبإيقافيمكنناولكن،واقفة

12511.أو1106غالق

طريقعنالفتحةمساحةتغييرنستطيع.الفتحةمقياس

معدنيةدائريةصفائحعمنتتكونالحدقةتسمىوسيلة

وتنقبضأكبرالفتحةلتجعلتتمددالحدقةفهذه.متراكبة

منأكثرإضاءةتمررالكبيرةوالفتحةأصغر،لتجعلها

.الصغيرة

ويرمزالوقفاتالحدقةلفتحةالختلفةالمقاساتوتسمى

أرقامعادةوتكون.الرقم-فأوالوقفة-فكالاتيلها

)2،:كالاتييدوياالمنضبطةالتصويرآلاتفيالوقفات

كبرتالرقمصغروكلما16(.،6.5،811،،8،24.

الغالقسرعاتمعيحدثوكما.لهالمقابلةالفتحةمساحة

للفتحةالضوءكميةبنصفتسفإماحدقةوقفةكلفإن

أنكلوفمثلالها.التاليةللفتحةالكميةضعفأوقبلها

الفتحةفإنف/8،إلىأأفامنالحدقةفتحةعدلت

لوأماالتصوير.آلةإلىالضوءكميةضعفبدخولتسمح

الح!قةفإنف/16،إلى1ف/1منالوضعيةخفضت

التصوير.آلةتدخلكانتالتيالضوءكميةنصفستمرر

الوضوححدةعلىالحدقةفتحةمقياستغييرويؤثر

زادتصعغيرةالفتحةكانتفكلما.الصورةفيالعام

وتسمىالمنظر،وخلفأمامللأشياءالوضوحمنطقةمساحة

أقربمنوتمتدالبؤريالعمقهذهالوضوخمنطقةمسافة

البؤرةفيجزءأبعدإلىالمنظرمنطقةمنالبؤرةفيجزء

ف/16أو1ف/1مثلالصغيرةالفتحةوبامكان.منه

فييأخذالعمقهذاولكنأكبر،بؤريعمقإيجاد

المنظرسيكونحيث،الفتحةكبرتكلماالانكماش

الأماميةفيالمناظرولكن،البؤرةفىلوقوعهواضحا

مطموسة.تكونقدوالخلفية

للفيلمالصحيحالتعريضيعتمد.التعريضإعداد

المنظر2الإضاءة-ا:الاتيةالعناصرعلىأساسا

هذهمنعاملكلويتطلب.المطلوبالبؤريالعمق3

يجبلذا،الحدقةفتحةأوالغالقلسرعةتعديلأالعوامل

المطالب.كلتحققايلأوضاعمنأنواعاتختارأنعليك

علىتؤثرمنظرأيمنالمنعكسةالإضاءةكميةأنوبما

سرعةتخفيضوجبلذأ،الحدقةوفتحةالغالقسرعة

معا،الاثنانأوالحدقةفتحةزيادةأوالغائماليومفىالغالق

معللغالقعاليةسرعةفنستخدمالمشمص،اليومفيأما

متطلباتهناكأننقررأنالطبيسومن،صغيرةفتحة

الصناعية.الإضاءةمنمعينةأنواعمعللتعريضخاصة

فىتعديلاتصويرهالجاريالمنظرنوعيةتتطلبوقد

المطلوبالبؤريالعمقيفرضقدكماالغالق،سرعة

فإنكمتحركاالمنظركانفلو.الحدقةلفتحةمحددااختيارا

إذاأما،الضبابيةلتحاشيالغالقسرعةلزيادةتضو

المنظرمنمختلفةأبعادعلىتقفمناظرلإدخالأحتجت

حدقةفتحةتختارأنبدفلا،حادةبؤرةفيالرئيسى

واضحايكونأنويجبأكبر.بؤرياعمقالتعطيصغيرة

مقابلتعديليستتبعهأنلابدالغالقسرعةفيتعديلأيأن

للحصولوذلكأيضا،صحيحوالعكسالحدقةفتحةفي

توقفالعاليةالغالقفسرعة.التعريضقيمةنفسعلى

إلىتصلالتىالضوءكميةأيضاتخفضولكنها،الحركة

الفتحةفإنوبالمثل.الحدقةفتحةبزيادةفنعوضها،الفيلم

الإضاءةكميةتقللولكنها،البؤريالعمقتزيدالصغيرة

أبطأ.غالقسرعةإلىنتحولأنيجبلذلك،المارة

يومفيالأرانببعضتصويرتريدأنكولنفرض

الإضاءةمنالنوعيةلهذهالمناسبالتعريضفإنمش!س،

ولأن.أف/1للحدقةوفتحة110،6للغالقسرعةيحتاج

التي25111إلىالسرعةر!تقررفقدمتحركةالأرانب

نصفعلىالفيلمسيحصللذا1/06السرعةضعفهى

الفتحةمضاعفةعليكيجبالحالةهذهوفىالضوء،كمية

إلىالسرعةعدلتلوالطريقةوبنفس8.فاعلىبوضعها

إلىالوقفةتغييروجب(مراتأربع)أعلى15/21

.مراتأربعأكبروهي،5.ف/6

بعض!الصورةتتضمنأنرغبتككانتإذاأما

الخلفيةفيوالأشمجارالأرانبأمامالأرضعلىالحشاش

إلىالفتحةبتصغيرالبؤريالعمقتزيدأنفتستطيع

الضوءكميةنصفالحالةهذهفيالفيلمفيتلقى،16فا

وجبلذلك،اافامععليهستسقطكانتالتي

زمنفيتضاعفمباشرةالأقلالسرعةإلىالسرعةتخفيض

مرتين.الفيلمتعريض

التصويرمعدات

وهى:التصويرمعدأتمنأساسيةأنواعأربعةيوجد

الإضاءةمعدات3-الأفلام2-التصويرالاتأ

.المرشحات-4

نفستقرساالتصويرآلاتلكلالتصوير.الات

ومنظاروغالقحدقةعلىيحتويالذيالأساسيالتص!يم

مدىإلىالتصويرآلاتتختلفولكن.الفيلمومحرك
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الفيلمنوعيةفيوأيضاضبطهاوطرقخصائصها،فيكبير

الاتالبسيطةالتصويرآلاتعلىويطلقمعها.المستخدم

إلىلاتحتاجعدستهالأنذلك،البؤرةالثابتةالتصوير

.اثنتانأوواحدةسرعةولغالقها،ضبط

اذالخرطوشةفيلمهذهالتصويرآلاتأغلبوتستخدم

تصويرآلاتومنهاالمحتردبنتصويرآلاتأما،011المقاس

أ!مبطهاكثيرةأجزاءفلهاالاستديوتصويروآلاتالرؤية

مسص!أثذاتأدا،ماهذهالتصويرآلاتأغلبوتستخدم

التموير.آلةانظر:كبير.

وأحد،طرقبعدةالتصويرألاتتصنيفويمكن

نظامنوعيةعلىمبنيةشيوعاالأكثرالتصنيم!أساليب

التصويرألاتصىالرؤيةلنظمالأسالحميةوالنوعيات،الرؤية

العدسةحيدةرعاكسة2المدى-محددةأ:هي

العدسةثنائية3-عاكسة

رؤيةنظامأضوعيةالهذه.المدىالمحددةالتصويرآلات

آلاتأغلبفيالدىومحدد.عدستهاعنمنفصل

يساروإلىأعلىإلىصعيرةنافذةعنعبارةهذهالتصوير

محورعلىمثبتةمائلةمرآةوهناكالتصوير.آلةعدسة

.رالمنفاأإلىأطمنظرثانياخيالآلتعكسصغيرةعدسةخلف!

يتداخلالبؤرةليضبطالمنظارخلالمنالمصورين!فعندما

بعضهماعلىبانطباقهماالمدىويحددالمنظار،فيالخيالان

واحدا.خيالأيصبحاحتى

تختلفالمنظارعلىللمنوالبؤرةتعديلخيالوحدود

خطأالاختلافهذاويسمىالفيلما.علىالخيالحدودعن

فإنالخطأ،هذاتصحيحفيوللمساعدةالمنظور.اخورف

لامعة،خطوطاالمدىالمحددةالتصويرالاتمناظيرلأغلب

اكترحئمفحص
الميلماتقديما!اكررالىقة!تحةقصجطحلقة

العدسة
اكتئيرحلقة

عة!رقرص

اخمالعاا

المؤتدراع

قيالدا

الماظربرؤيةللمصورتسمحالعدسةالوحيدةالعاكسةالتصويرالة

العاكسةالتصويرآلاتألواعوالأعل!.العدسةحلاا!مىمبالتمرة

الغالق.وسرعةالحدقةو!تحةالبؤرةفيتح!صهوسائلأ!دمةاالوحيدة

آلةعدسةبوساطةالمنظرم!المريةأطمساحةكإطار

أضصوير.ا

،الوزنخفيفةالمدىالمحددةالتصويرآلاتوأعلب

ملم.35عرضهمقاسفيلماوتستخدمنسبثا،ورخيصة

الاتتمكن.العدسةوحيدةعاكسةتصويرآلات

العدسةخلالمنالمنظررؤيةمنالمصورهذهالتصوير

والفيلمالعدسةبينمتبتةالحركةذاتيةمراةفهناك،مباشرة

وعندمابالمنظار.الرؤيةشاشةإلىالخياللتعكس54بزاوية

مسارعنبعيداالمرآةهذهترتفعالغالقزرعلىنضغط

الأسلوبوبهذاللضوء.الفيلمليتعرضالضوئيةالأشعةا

عدساتأنواعبعض

التصويرالة

العدسةأوالزاويةاللتسعةكالعدسةحاصة،أحرى!عدسةالتصويرآلاتصد!ضيرالعاديةالعدسهتعييريم!س

حقيقتها،م!وأبعدأصعرالأيتمياءتطصك!ااطمتمهد،ر:!ةكأأ!صاتساعاصرإرازيهاالمتسعةصالعدسة.اللقربة

أقر!.رصرأستم!4اطحظرتظهربالهاالمقرلةأ!دسةاأما

مقربةبعدسةلقطةالزاويةمتسعةبعدسةلقطةعاديةبعدسةلقطة
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الفيلمعلىسيسجلكماتمامامنظرهخيالالمصوريرى

المنظور.خطأحدوثوشجنب

التيالعدسةوحيدةالعاكسةالتصويرآلاتوأغلب

الاتمنثمناوأغلىوزناأثقلملم35الفيلمتستخدم

منالنوعهذاخلوإلىوبالإضافة.المدىمحددةالتصوير

تغييرإمكانيةمميزاتهافمنالمنظور،خطأمنالتصويرالات

يمكنلأنه،العدساتمنومتنوعةكبيرةبمجموعةعدستها

أخرىعدساتالتصويرلالاتالعاديةبالعدسةنستبدلأن

المشهد،فيالأشياءوعمقحجمب،العلاقاتفيتعدل

الزاوية،المتسعةالعدسة،العدساتهذهضمنومن

(.)الزومالزوالةوالعدسةوالماكرو،،والمقربة

رؤيةفىأكبراتساعاالزاويةالمتسعةالعدسةتمنح

معتستخدملذلك،العاديةالعدسةتقدمهعماالمشهد

لايستطئفيهاالتىالمواقعوفى،الاتساعالعريضةالمناظر

المنظرليسجلالكافىبالقدرالخلفإلىيراجعأنالمصور

أكبرالمناظرإظهارعلىفتعملالمقربةالعدساتأما،بكامله

صورالتقاطمنالمصورفتمكنحقيقتها،منوأقرب

الماكروالعدساتوتستخدم.البعيدةللمناظرتفصيلية

مناظرعلىتبئيرهايمكنحيث،القرببالغةالمناظرلتصوير

تجمعفإنها،الزومالعدسةأماجدا،قريبةمسافاتعلىتقع

والمقربة.والمتسعةالعاديةالعدسةخصائص

فيالرؤيةعدسة.العدسةثنائيةعاكسةتصويرآلات

التسجيلعدسمةفوقمثبتةالتصويرآلاتمنالنوعهذا

منالمتكونالخيالفينعكستماما،لهاومشابهةمباشرة

زاويةعلىخلفهاومثبتةمائلةمراةعلىهذهالرؤيةعدسة

وهوالمصورليشاهدهالتصوير،آلةأعلىشاشةإلى545

فيالتصويرالةحاملاالرؤيةشاشمةنحوأسفلإلىينظر

.صدرهأمامأووسطهمستوى

،عديدةمميزاتالعدسةثنائيةالعاكسةالتصويرولالة

تحملالتيمثيلاتهامنوأوضحبكثيرأكبرالرؤيةفشاشة

ثنائيةالتصويرآلاتأنواعأغلبوتستخدم،العينأمام

سالبايعطيالذي022أو021الرقمذاالفيلمالعدسة

التصويرالاتمنالنوعوهذا.سم7.5*75.بمقاس

التصوير،آلاتمعظممنوزناأثقلوهوالمنظرلخطأمعرض

التصويرآلاتأنواعلمعظميوجدفلا،لذلكوبالإضافة

التبادلية.العدساتمنأنواعهذه

أفلاملتصنيفأساساالمنتجةالصورةتتخذ.الفيلم

مطبوعةوأبيضأسودصور:ثلاثةرئيسيةأنواعإلىالتصوير

منمطبوعةملونةوصور،وأبيضأسودسالبةأفلاممن

مطبوعملونفيلممنملونهوشرائح،ملونةسالبةأفلام

تؤثرالتيالختلفةخصائصهالأنواعهذهمنولكلعكسيا.

الخصائصهذهبينومن.عامةبصفةالصورجودةعلى

للون3-الحساسيةالتحبب2-السرعة-ا.للغايةالمهمة

اللوفي.الاتزان-4

لكيالفيلمإليهيحتاجالذيالوقتكمية.السرعة

تعرضهفترةبمقدارالفيلمسرعةوتحددالضوء.معتحفاعل

فالفيلم.الشكلصورةتسجيلإليهيحتاجالذيللضوء

تعريضفترةإلىويحتاجالضوءمع!بسرعةشفاعلالسريع

ذاتالمناظرتصويرفيمفيدالافلاممنالنوعوهذا.قصيرة

الحركة.سريعجسمبمتتعاملعندماأوالخافتةالإضاءة

تعرضفترةإلىيحتاجفإنهالسرعةمتوسطالفيلمأما

والحركةالضوءظروفيلائموهو،متوسطةللضوء

طويلةتعرضفترةإلىالبطيءالفيلمويحتاج.المعتدلة

الثابتةالأجسامتصويرحالةفييستعملأنويجبللضوء

الشديد.الضوءفي

ندنظام:هيالفيلمسرعةلقياسالأساسيةوالنظم

)أزا(الدولىوالنظامأوروبا،غربدولأغلبفىويسخدم

الفيلم.سرعةزادتإيزوأوأزاالرقمكبروكلماو)إيزو(.

عاليةذلكمنوأعلى002الرقمتحملالتيالأفلاموتعتبر

فإنها251إلى08منالسرعةذاتالأفلامأما،السرعة

.8.منأقلرقمتحملالسرعةالبطئةوالأفلام،متوسطة

غيرالصورةفيالتفاصيلظهورالتحببيعني.التحبب

الفضةحبيباتتحمعإلىذلكويرجع،منقطعةأوواضحة

سرعةعلىالتحببدرجةوتتوقف.الفيلمتصنيعأثناء

الأفلاممنللضوءحساسيةأكثراسريعةفالافلام،الفيلم

منأكثرحبيباتعلىمستحلبهايحتويحيث،الأخرى

أكبر.تحببهاصوراالأفلامهذهتعطيلذلك،الفضةأملاح

منقليلافتظهروالبطيئةالعسرعةالمتوسطةالأفلامأما

العادية،الأحجامذاتالمسطحاتفيالطبععندالتحبب

التكبير.عندبعفالتحببيشاهدقدولكن

والأبيض،الأسودالفيلمخواصإحدىللونالحساسية

.الألوانبينالفروقتسجيلعلىالفيلمقدرةإلىوتشير

الأسودأفلامأننجدكأساسللألوانالحساسيةاتخذناوإذا

الفيمعلىتشتملأنوأععدةإلىتنقسموالأبيض

والفيلم.الأرثوكروماتيكوالفيلمالبانكروماتيك

حساسإنهحيثاستخداماالأكثرالنوعهوالبانكروماتيك

فيسجلالأرثوكروماتيكالفيلماما،المرئيةالألوانلجميعح

فييستخدملذلكالأحمر،اللونماعداالالوانكل

الألوانذاتلنممئالتصميماتوالتجاريةالفنيةالأعمال

القليلة.

الأفلامعلىاللونىالاتزانتعبيريطلق.اللوتيالاتزان

فيبماالألوانلجميعحساسةالأفلامهذهلأنفقط،الملونة

العينترىفبينماالمصادر.جميعمنالضوئيةالأشعةذلك

يعسجل،أبيضبلونالمصادرجميعمنالإضاءةالبشرية
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العاديةالضوءمصابيحمنالصادرةالإضاءةالملودالفيلم

الفلورسنت،مصابيحإضاءةأما،الحمرةإلىضارببلون

إلىيمي!بلونالعاديةوالإضاءةمخضرأزرقبلونشتظهر

حساسسيةأقلىالأشلامدعضأنفىالسببويرجع.الزرقة

الختلفةالانواعمستحلصفيالاختلافاتإلىمعينةلألوان

ألوانمعتتوازنالاختلافاتوهده،الملونةالأفلاممن

الصورةفىالأأ!انالتظههرالفيلمعلىالمسجلةالإضاءة

نوعأوالنهارضوءمعمتزنةالملونةالأفلاموأغلب.طبيعية

الصناعية.الإضاءةمنمحدد

إلىالإضاح!ةمعداتتقسيميمكن.الإضاءةمعدات

الأولىالفئةتش!!منهما.كللوظيفةطبقاأسا!ميتينفئتين

للتصوير،الازمالضوء!تحط!التيالتعريضمقاييس

تمدناالميالصناعيةالإضماءةوسائلفهيالثانيةالفئةأما

.صورةتسجيا!عندإليهانحتاجالتيالإضافيةبالإضاءة

وهىالإضاءةمقايي!ىأيضاتسمىالتعريضمقاسر

أيدباإماوتحملأطتعريفر،الصحيحالتحديدعلىتساعد

المحمولةوالمقاييسالتصوير.آلةجسمفيمثبتةتكونقدأو

التشغيلطرقوتحددالمنظرفيالإضاءةتقيصباليد

أما،المناسبالتعريضلتعطيالتصويرالصحئلألة

الساقطالضوءتقيسفإنهاالتصوير،آلةفيالمثبتةالمقاليس

علىضوئيةقراءاتوتظهرالتصعوير،آلةعدسةعلى

بمقاسسالتصويرآلاتبعضوتزود.بالمنظارمقياسها

وفتحةالغالقسرعةضبطعلىآلياتعملمثبتةتعريض

المتاحة.الإضاءةكميةمعلتتنامسبالحدقة

عمدتتبعالتىأططريقةطبقاالتعريضمقاييسوتصنف

الممع!صرأ!موءامقاييعمر-ا:تشملوهيالضوءقياس

أجهزةمنكثيرتستخدم.الساقطالضوءمقاليس2

المقاييسأغلبأما،القياسطريقتيباليدالمحموأسةالقياس

أشع!صس.االفوءبطريقةفتعم!!التصويربالةالمثبتة

منالمرتدةالأشعةتقيسالمنعكسالضوءمقالش!

المنظرمنالختلفةالمناطقولأنالتصوير.الةإلىالمنظر

أغلبفإن،لذلكالضوء،منمختلفةكمياتتعكس

منالمنعكسةللإضاءةمتوسطةقيمةتعطىالمثبتةالمقاييس

المقياسبولعماطةالمنعكسالضوءولنقيس.المناطقجميع

المنظر.منالأهمالجزءإلىتوجيههيج!اليدوي

الضوءمناطقبينكبيرتباينهناككانإذا،ويفضل

ثموأقلهاإضاءةالمناطقلأكثرقراءاتتؤخدأن،والظل

متوممطهما.يحمسب

علىالساقطةالإضاءةتقيسالساقطالضوءمقاييس

منالموعهذاقياسعندللمصورينبغيلذاالمنظر،

المكانإلىالمقياسموجهاالمنظربجواريقف!أن،الإضاءة

المن!.منهيصورالذي

بالتياروتعدى.كثيرةوححوملأشكالتصحعالومضمصابيح

لتمعيرةيشعلالذيالتفجيربادئطريقع!احصاميرااسال!عرلائى

اسميص.الي!آتاطصماح

مهامصالئثلعدةعلىتحتويالوميضوقفبانالومضمكبات

مصاليح،أربعةاليسار()أعلىالوميضللم!مات.لداتهمستتما

مصابئيستخدمعدةاليسار(زأسفلاليم!!)علىاسممراشاغضيص

.واحدةمرةمصماحكاط

حملهاأوالتصويرآلةعلىتركيمهايمكنالألكترونىالوميضوحدة

رجاحي،ألمجو!داحلمتأي!عازعلىتحتويوحدةوكل،مممصلة

منآلافعدةالوحدةا!ستحدامتكراروبمك!،الكولائيسالتيارشكوهج

.المرات
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الإضاءةمصادرأكثر.الصناعيةالإضاءةوسائل

2-الوميضالوميضمصابيح-اهما:استخداماالصناعية

سطوعهذينالوميضنظاميعنوينتج.الإلكترونى

منوكثيرالمنظر.صورةلتسجيلكافيايكونقصيرضوئي

تسمىإضاءةوسائليستخدمونألمحترفينالمصورين

عدةيستمرقدضوءاتمنحوهيالغامر،الضوءمصابيح

.ساعات

متزامنتسمىبهامثبتةوسيلةالقصويرالاتولأغلب

الوميضانطلاقبينالتنسيقعلىتعملوهي،الوميض

عندماالوميضضياءمنقدرأكبرليحدث،الغالقوانفراج

مدأها.الغالقفتحةتصل

معالتصويرآلاتمنكثيرفيالتزامنوسيلةوتعمل

ومع،الوميضمصابيحاممتخدامعند)اللا(الغالقوضع

الإكتروني.الوميضالمشخدامعند)*(الوضع

بالتيارتمدهاببطارياتتزودقدالوميضمصابيح

التصوير.آلةفيأخرىبو!ميلةتنشطقدأو،الكهربائي

طرفينبينتصلرفيعةسلكيةشعيرةعلىتحتويوهي

منسلكاتشعلالشعيرةوهذهالشعيلةيسميانمعدنيين

فيكهربائيتياريمرعندماالومضةمنهتنبعثالمغنسيوم

ضوءبسطعةيمدناوميضمصباحفكللذلكالشعيلة،

فيكبيربشكلالوميضمصابيحوتختلف.فقطواحدة

الةكلتعليماتتحددلذا،الضوئيةوكثافتهاحجمها

المصابيح.هذهمنمعهاالمستخدمةالأنواعتصوير

بالتيارالوحداتهذهتمد.الإلكترونيالوميضوحدات

التيارمخارجمنأوبهامثبتةبطارياتمنالكهربائي

)مشحونمتأينغازعلىالوحدةوتحتوي.الكهربائي

هذامنوتنبعث،مغلقزجاجيأنبوبداخلكهربائيا(

كهربائي.تياريتخللهعندماالأبيضالضوءمنسطعةالغاز

آلافتفجيرمنالإلكترونيالوميضوحداتوتتمكن

مساوالضوءمنبمقدارتمدناواحدةكل،الومضات

جدا.قصيرةالضوءهذابقاءمدةولكن،الوميضلمصباح

صغيرةأجؤةبينتختلفالإلكترونيةالوميضومعدات

التصوير،الةسطحأعلىمجرىفيتنزلقالوميضلإطلاق

الوميضووحداتبالأمشديو.خاصةكبيرةوحداتإلى

الوميض،مصابيحوحداتأغلبمنثمناأغلىالإلكترونية

أقل.ومضاتهامنومضةكلتكلفةولكن

مثبتإلكترونيبوميضالتصويرآلاتبعضتزود

حالةفيالمصورينذرتحذيربضوءتزودقدكمابجسمها،

وقد.إضافيوميضضوءمطلوببأنهالخافتةالإضاءة

إضافيةوميضطلقةاستخدامالأحيانبعضفينستحسن

الحادالتباينمنللتقليلالساطعالشمسضوءوجودفي

الوجه.منالآخرالجانبمنطقةفيالظلالتسببهالذي

الوميضبضوءالتصويرعندالتعريضزمنيعتمد

بضوءصورتكتكونولكيالجهاز،وقوةالمنظربعدعلى

التصويرآلةعدسةحدقةتعد،التعريضصحيحةالوميض

التعليماتكتيبجدولفيالموضحةالمناسبةالقيمةعلى

الجدولهذاويعطي.الوميضوحدةمعيرفقالذي

الختلفةوالسرعاتالختلفة،للمسافاتالمطلوبةالفتحة

يمكنبقرصمزودةالوميضوحداتمنوكثير.للأفلام

تختارفعندما،الصحيحللتعريضالسريعالتحديدمن

والمنظرالتصويرآلةبينالمسافةوتحددالفيلمحساسية

تحتاجالتيالفتحةلكليبينالقرصتستخدمأنيجب

إليها.

أجوةمنالسرعةعاليةوحداتالعلماءويستخدم

سريعةلمناظرقصيرتعريضذاتصورلإنتاجالوميض

أنبوبةتتمكنفمثلا.الطائرةالحشراتكأجنحةالحركة

نانوثانية.بعضمدتهاومضاتإنتاجمنأكسنونوميض

(.الثانيةمنمليونألفعلىجزءثانية)النانو

قرصعنعبارةالضوئيالتصويرمرشح.المرشحات

الملونالزجاجمنأوبالبلاستيكالشبيهالجيلاتينمنملون

أنواععدساتعلىالحاملهذايثبت،لهحاملإطارداخل

التصوير.آلاتمنمحددة

التوهجأوالضبابإبعادمنالمرشحاتوتتمكن

وبما.الصورةفياللوندرجاتبينالتباينتزيدأوالضوئي

الفيلم،عنالضوءمنقدراتحجزتقريباالمرشحاتكلأن

آلاتأغلبمعمرشحاستخدامعندعلينايجبفإنه

معالمدونةالمرشحمعاملبدرجةالتعريضزيادةالتصوير،

فيلم.بكلالمرفقةالتعليمات

المرشحات:تتضمنالمشخداماالمرشحاتوأكثر

والمرشحاتالمستقطبةوالمرشحاتالبنفسجيةفوق

منلأ()3البنفسجيةفوقالأشعةمرشحفيخفضا!للونة.

البعيدةالمناظرتصويرعندمفيدفهولذلك،الضبابتأثير

المرشحأما،الشاهقةالارتفاعاتعلىالتصويروعند

الأسطحعنالصادرالتوهجيحجبفإنه،المستقطب

عندالتباينيزيدالملونوالمرشمح،والزجاجكالمياهاللامعة

نفصمنللضوءيسمحفهو،وأبيضألممودبفيلمالتصوير

ألوانايحجزبينما،الفيلمإلىالعدسةمنبالمرورلونه

لهاالتيالأشياءالصورةفىتظهرلذلك.أخرىمعينة

حجزتالتيالألوانأمالونا،أفتح،المرشحلوننفس

أحمومرشمحاامشخدمتأنكولنفرض.داكنةفتبدو

التفاحفسيبدو،وأبيضأسودبفيلمتفاحشجرةلتسجيل

رماديةفستظووالسماء،الشجرةأوراقأمافاتحارماديا

منلوناأفتحالأوراقتظهرالأخضرالمرشحومع.دأكنة

السماء.أوالتفاح
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واللكبيرالطبع

شإننا،اللقطةتسجي!!بعدالفيلمرؤيةأمكننالو

قدالكامنالخيالأنركمظاهر،تغييرأيعليهلانشاهد

عمليةخلالمنالكامنالخيالهذاويظهر.بداخلهتكون

فطوالظلالالأأ!انامعكوسكسالبوتثبيتهالفيلمتظهير

الطباعةعمليةوأثناءالمنظر.منوالمظللةالمضاءةالمساحات

ألوانهللمنظرمعيدا،الورقإلىالسالبمنالخيالينتق!!

الظلية.ألوانهوأيضاالأصلية

يقومونالدينالضوئىأضصويراهواةأعدادتزايدورغم

التغييرمنتحم!صوأحتىبأنفسهمأفلامهموطباعةبتظهير

أغلبفإن،أ!يئةأأوالتباينأوأضكويناأوالصورةسطحفي

تجارية.معاملفيأفلامهميظهرونالهواة

الملونوالفيلموالأليضالأسودالفيلمإنالقولويمكن

إظهارولكن،الأسلوببنفستقريباويطبعانيظهران

وبعض،العاديةغيربعفالخطواتيحتاجالملونالفيلم

-تحتاجالأفلامأنواخأغلبكانتوإذا.الإضافيةالأدوات

وأأمضلمةغرفةفىتظهيرا-التصويرآلةمنخروجهابعد

ذإ،ذلكعنيحتمذالفورياغيلمافإنالتصويرمعاملأحد

التصوير.أءآمنخروجهفورصورهعلىالحصوليمكن

هذاأضظهيرنحتاخ.والأبيضالأسودالفيلمتظهير

قص!!وعدة!تر،أأوكيميائيينمحلواص!تالأفلاممنالنوع

أيلالمحاتخزينويجب.الجاريةللمياهومصدرالمعداتمن

منمصنوعةكهرمانيلونداتزجاجاتفيالكيميائية

عنونحجبها،للكيميائياتالمقاومالبوليثل!تبلاستيك

نضعأنيلزمكمابداخلها.المحاليلتفسدقدالتيالإضاءة

لايتعرضوحتىمحتوياتها.تو!لطاقةزجاجةكلعلى

مظلمةغرفةتجهيزيجبإضاءةلأيتظهيرهقبلالفيلم

الضوء.لنفاذمانعتغييركيسأوكاملة

أساسية،خطواتخمسفيأضظهيراعمليةوتتم

للضوءالمعرضةالفضةأملاحيحولالحامضفمحلول

وبعدها،معدنيةفضةإلىالفيلممستحلبطبقةداخل

كيميائيبمحلولأوالماءبوساطةإماالحامضتأثيريوقص

يقومالثالثةالخطوةوفيالتظهير.إيقافبمحلوليعرف

أملاحبإذابةالهيبوملحأومثبتيسمىثيميائيمحلول

بالغسيل.منهاللتحلصللضوءتتعرضلماكتيالفضة

طبقةيجعلخاصتقويةعاملعلىأيضاالمثبتويحتوي

ذلكبعد.للخدشمقاومةأكثرالمستحلبالحساسةالفيلم

المعرضةغيرالفضةأملاحعنهلنبعدأغيلمايغسل

الفيلميتركالأخيرةالخطوةوفى.المتبقيةأعيميائياتاو

عليهيظهرسالبإلىتظهيرهلعدويتحولأسجفمعلقا

سجل.الذيأررائماالمركطالخيال

مظلمةالغرفةأولااجعلبنفسكللإظهارأغيلماأضعد

عبئهثم،بكرتهعنالفيلملإبعادأضغييراكيسا!شخدمأو

،الإعتامالمحكمالتظهيربحوصالخاصةأطفيفةاعلى

الأا!انويغمقلولهلفسمنالممطرأحراءألوادالمرشح!يفقتوالميصاء.السوداءالصور!يالتباي!شيادةالمرشحاتهدهتستخدمالملونةالمردثحات

حارجى.مسظرديالتماينعلىوالحصراءوالحمراح!الصمراءا!رلتححاتتؤتركيورتوضح)أسمل(الأر!ةوالصور.الأحرى

ه

مرشح

ه

مرلثح

أصفر

.

مرشح

أحمر

.

!رشح

أخضر
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!ردونمنهتمزجأوالسوائلداخلهلتصبوالمصمم

نأيمكنالتظهيرحوضداخلالفيلموضعوبعد،غطائه

الضوء.فىتعمل

موالمثبتاتالحموضمنكثيرةأنواعتستخدم

المرفقةالفيلمتعليماتوتحدد،الأفلاممنالختلفةالأنواع

الصحيحةالحرارةودرجاتالمستخدمةألمحاليلنوعمعه

أهمومن.النتائجأفضلعلىلنحصلاللازمةالزمنيةوالمدد

وبخاصةبهاالموصىالحرارةدرجاتعلىالمحافظةالأمور

لوتظهيراأكثروكأنهاالسوالبلاتظهرحتىالتظهيرأثناء

كانتلوتظهيراوأقل،مرتفعةالحامضحرارةدرجةكانت

عملياتإجراءأثناءمتأكديننكونأنيجبكما،باردة

كمادقيقتوقيتعلىتحصلعمليةكلأنمنالتظهير

ينبغي.

الحرارةدرجةإلىيبردأوالحامضيسخنأنبعد

ثمالتظهير،حوضفىالكيميافطالمحلوليصب،المطلوبة

وضعهعكسبتكراروذلك،ثانية03لمدةالحوضيرج

حركةفيالأوللوضعهتانياإعادتهثم(أسفله)أعلاه

التظهيرحوص

طماعةأوراق

الفيلمماسك

التر!ومتر

!

ص

طعاعةملقاط

طاعةإطار

مودمأضوء

إيقا!محلول

طاعةأحواصالمطه!الشظصمتحت

وهذه.أعلاهالموضحةالعناصرعلىتحتويوالطباعةالتظهيرأدوات

جارية.ومياهتمامامعتملمكادأيصاتحتاجالعمليات

تظهيريتمكيف

الفيلم

الفيلمعلىللضوءالمعرضةالفضةأملاحالتطصمحلوليحول.الفيلملتظهيرأسامسيةكيميائيةمحاليلثلاثةإلىنحتاج

حتىالمعرضةغيرالفضةأملاحالمثبتيذيبكماالتظهير.محلولعملالإيقافمحلولويوقف.معدنيةفضةإلى

عسلها.الممكنيصئمن

وأغلقالحوضفيضعهاثمالتظهيرحوضبكرةعلىالفيلملف

الفيلميدخلأنإلىالكاملالظلامفىتعملأنيجبعليها.العطهاء

.عطاءهوتعلقالحوض!ي

صبالتظهيررمنانتهاءوعند،فتراتعلىالتظهيرأثناءالحوضرج

المحلولأفرعدلكبعدالإيقا!.محلولمكانهوضع،خارحهالم!هص

التثبيت.محلولالحوضفيوصبالمالوعةلى

مدونهوكماالصحيحةالحرارةدرجةفيواجعلهالمحلولحجمقس

الحوضفيالسائلصبذلكبعد.الفيلممعتجدهاالتيالتعليمات!ي

العملية.بتوقيتوابدأ

،الحوضبكرةعنالفيلمفك.غسيلأداةأوحاريةبمياهالفيلماغسل

مكادفيليجصالفيلموعلق،مطاطيةبممسحةالزائدةالماهلإزالةوقم

الغبار.منخال
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فلو.والظلالالعاليةالإضاءةماطقسك!فيلفاصبإلىإصا"ضةالاا!اخاأاصعاتس!!حيداتماجماالسوالبتحم!!أديح!السالبنقيمكيف

أماأكتر،تعريصعلىحصولهالمحتمل!م!،اجةأحااالإحاءداصهتمابياضماصي!!ا:تحقصهحئاداالعالصفياصصاصسااكالى)النيجاتف(

أقل.تعريضعلىحصولهالمحتم!!دى!قليلةتفاص!!و:مرعحةأيةعاإصاءةأط!اماصه-فىيحم!الدياسسال!ا

التعريضناقصلمالبالتعريضرائدسالبالتعريضعاديسالب

نشطةذراتلقاءعلىتحاففأالحركةهذه.هادئةمستمرة

أ!الخياتظهيري!ضم!!حتىمإلفيلم،متلامسةالحامضمن

الحوصتيطرقذأسكبعد،متماثلةبدرجةالفيلماسطحعلى

أيصتالحامضمحلوليحلوحتىمعطئصملبعلى

آاتحريكإن.الفيلمعلىبقعاتسببقدهوائيةفقاعات

منهاكلزمنيةفتراتعلىيتمأنيجبالتظهيرأثناء

ثانيةأضلاث!ابعددلكاحدةردقيقةأودقيقةنصف

ال!ولى.

صبهالمحددقتأصلوالحوض!فيالحامضيظ!أنبعد

أض!ير،اإيقافمحلولأوجاربماءالحوضواملأ،خارجه

منالحوضأفرغثمثوانعشرلمدةبشدةالحوضرج

قدالذيالتتبيتحمامبعد.المثبتمكانهوضع،المحلول

وأبالمياهالفيلماغسلدقائقعشرإلىدقيقتينمنلمدةيبقى

منالغسيلمدةتخفض!الموادهذه.حاصةعسيلبمواد

يعاملأنيحببعدها،دقائقخمسإلىدقيقة02حوالي

سطحه.علىمنمائيةنقطأيلإزالةمبللةبأداةالفيلم

التظهيرحوضلفيفةمننخرجهالفيلميجف!ولكي

مع،الأتربةمنخالم!صانفينهايتيهإحدىمنونعلقه

السفلىالنهايةفىغسيلمشبكأومعدنيمشبكتثبيت

يقطهمإلفيلماتمامايجصوعندما.التواءهنمنعحتىللفيلم

قطعوتحفظسم،15حواليمنهاحلطولشرائحإلى

الرفيعالبلا!متيكمنخاصةمظاريفداخلالسوالب

بكامله.لفيلمامنهاوفم!إك!!يتسعخاناتإلىمقسمة

مكانيوصثيخاص،ألبومفىالمظاريفهذهتحفظ

السوالبأنإلىالتنبيهويجدر.الرطوبةمنوخالجاف

منفقطنتناولهاأنيجبلذا،الثنيأوالحدش!عهلةمادة

الأصالغ.ابصماتمنحمايتهايجبكما،الحواف

فيمشابهةعملية.والأبيضبالأسودالصورطباعة

فورق.سالبعلىللحصولالفيلمأخضهيرأإجراءاتها

التيالفضةأملاحعلىيحتويبمستحلبمغص!!الطاعة

ورقعلىكامناخيالآم!صنةالطباعةأتناءللضوءتتعرض

يمكنفيصئمرئياالخياليظهرالورقةأبتفهيرزالطباعة

الطاعة.المنتهيةالورقةسطحعلىمشاهدته

تظهيرعندالمتبعةالخطواتنعيدالطاعةورقةالتفهيرو

الطباعةطبقفيالطباعةورقةعادةتوضعقأحسأغيلما،ا

تستخدمكما،المغلقأضظهيراحوضبحلافألم!صشوثا

الخيالولحمايةالتظهير.حيمائياتعنتختلفكيميائيات

ولكنهالعملمنطقةينيرأمانفوءفينعم!!الحامن

للأشمعته.اللإعةورقةللايعرض

والابيض:الأسودأ!مورالطباعةأساسيتانطريقتانوهناك

معداتهاطريقةولكلالتكبير،وطباعة،بالتلامسطباعة

الصور.منمختلفةأنواعاتنتجأنهاثمالها،الخاصة

طباعةطرقأبسطهيالطريقةهذه.بالتلامسالطباعة

قطعتضعتلامسيةصورةعلىتحصلفلكيالصور.

بلوحوتغطهاالطباعةورقمنصفحةعلىأ!بأسسواا

الطباعةوورقةالسوالببقص!!تحتمظأحي،شفافزجاجى

أوصندوقالطباعةإطاراممتخدامويم!صكم!سانهما،شى

لبضعالزجاجأمامالضوءأشما!.الخطوةهذهفيالطباعة

الأبيضأ!رقةالونأنفلووظهرها،الورقةأخرجتم،ثوان

أقل،زمنىتعريضمعالعمليةكررأ!داكن،االلونإلىتحول

.أطولتعريفمافاستخدماللونشاتحةكانتلوأما

مسبقةلرؤيةوسيلةوأرخصأسرعبالتلامصوالطباعة

المطبوعةوالصور.النهائيةالصورعملقب!!للصور

طباعةيمكنلذلك،السوالبمسطحنفعسلهابالتلامص!



الضوءمصدر

صسطأداة

التبئير

السالصحامل-

مةعلى

العملأدوات

فرشاة

-خ؟-7؟---ع!خمو-قي

الخياللإسقاطلقومالتكبيرطباعةليالمستخدمةالأساسيةالآلةا!لكبر

السالبخلالم!الضوءيمرحيت،الطباعةورقةعلىالسالبمن

الحامل.علىالورقةلتعريض

مكونملم35فيلمفمثلا.واحدةعمليةفيبكاملهفيلم

بمقاسورقصفحةعلىطباعتهيمكنلقطة36من

سم.22*ه0

سطحهاصوراالأسلوب!ذائنئبالتكبير.الطباعة

يوضعالمكبر،يسمىجهازبوساطةوذلكسالبها،منأكبر

بطريقةأطباعةاورقةعلىخيالهليسقطالجهازفيالسالب

علىالموجبخيالالشرائحجهازلإسقاطمشابهة

الحالةهذهفىيكونالطباعةورقعلىوالخيال.الشاشمة

البعدعلىالمس!ويتوقف،السالبمنمسطحهفيأكبر

ازدادالمسافةهذهكبرتفكلما،والورقالسالببين

حجفا.الصورةعلىالخيالمسطح

لوحةو،الرأس:رئيسيةأجزاءثلاثةوللمكبرات

.الرأسويحملبالقاعدةالمثبتالقويوالقائم،القاعدة

ومصدرللسالبوحامل،عدسةعلىالرأسويحتوي

وسيلةأيضاالمكبرفللرأسالتصويرألاتوكأغلب.إضاءة

مسندإلىبالإضافة،الفتحةلضبطوأخرى،البؤرةلضبط

التكبيرعمليةوأثناء.الطاعةورقةعليهتثبتالقاعدةعلى

الطباعة،ورقةعلىالسالبخيالالمكبرعدسةبؤرةتعدل

خلالمنالضوئىالمصدرمنالمنبعثالضوءيمربينما

الطباعة.ورقةعلىويسقطالسالب

الخيالمسطحلتغييرالمكبررألرخفضأورفعويمكن

الخيالفبتكبير،التكوينفيللتغييرأوالطاعةورقةعلى

بعضإبعاديمكنكالختارةمس!إلورقةمنأكبر

مواقعتغييرأوإظهارهافيلاترغبالتيالمسطحات

.الصورةفيالمكونات

علىالعدسةضعالعدسةضبط

كرتونقطعةوتبتفتحةأكبر

المكبرضوءوأشعلالحاملعلى

علىالحيالصورةبضبطوقم

.الكرتونقطعة

451الضوئيل!صويرا

إلىالعدسةفتحةغير.التعريض

شعلوأالمكبرضوءأطفىء8فا

قطعةاستبدل،الأمانضوء

عرضهاثمالطاعةبورقةالكرتون

للضوء.

؟خغذ-بم!ششصب+خ!!،!ج!!-"!

أ

كاملالصحئتغطيالتعريض!لتحديد.التجربةقصاصاتتنفيذ

كرتونبقطعةمساحتهاحمسحوالىماعداالطباعةورقةمسطح

كرر.ثوانخمسلمدةالورقةعرضتم(اليمينإلىفوق)الصورة

أخرىثوانخمسلمدةواحدةكلإضافيةقصاصاتأربعتعريض

،2502،مقدارهتعريضعليهايظهريسار()فوقالورقةتظهصوبعد

تعريض.زمنأفضلبينهامنليختار،ثوان51،5

لتغميقأكثربضوءيسمحالحرق

الكرتونةحرك.الصورةمنجزء

عمدوذلكدوائرشكل!يبسرعة

العدسةبينتقريباالمسافةمنتصص

والورقة.

جرءفياللونيعتع.التخفيف

عمها.ال!وءدحجبالصورةمن

شكلفيالتخفيفأداةحرك

حتىمتداحلةصغيرةدوائر

.الصورةباقيمعتندبالحواف
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!تيم

(2)رقمالأوراق(1)رقما!وراق

بعنايةأبالساتنظفأنعليكالمكبرتستخدمأنوقبل

الترابفذرات،هوائىنفخومميلةأوالجملوبرمنبفرشاة

بيضاء.بقعاالنهايةفيالصورةعلىتظهرقدالسالبعلى

الخيالواجعل،ضوءهأشععلالمكبرفىالسالبوضعبعد

ال!صتونالمس!إوالورقمنبيضاءقطعةعلىالبؤرةفي

اضبصأذلكبعد.أطاعةاورقةحاملعلىتثبتهاالرفيع

تفبعأنعليكالحالاتأغلبفيأنهوممتجدالفتحة

تضمصأأنوبعدف/8مثلمتوسطةوقفةعلىالفتحة

ازرصرضوءأطفئالإطار،داخ!حدودهوتضبطالخيال

وأدخ!الأماناضوءأشعلث!االعملمنطقةفيإضاءةوأي

الحامل.فيالطاعةورقمنجديدةقطعة

زمنتحديدهيالتكبيرعمليةفيالتاليةالخطوة

اختبار،قصاصاتبعملالطبعةلهذهالمضبوطالتعريض

منمختلف!لمقدارعرضتطباعةورقةمنأجزاءوهي

قصاصاتتظهيروبعد.ثانية5و.01بينمايتراوحالزمن

أفضليعطىتعريضزمنأيتقررأنيمكنكالتجربة

اللونفاتحةالتجربةقصاصاتجميعظهرتفلو.نتائج

مجموعةواعمل،بوقفتين/فالعدسةفتحةكبرجدا،

قصاصاتكانتإذاأما.التجربةقصاصاتمنأخرى

وكرر/فوقفتينبمقدارالفتحةفصغرداكنةالتجربة

.ال!جراءات

الفاغاللونإلىالطبعةمنواحدةمنطقةتتحولقد

بإحراقالمنطقةهدهتغميقيم!صكالحالةهذهوفيجدا،

ثقببهاكرتونقطعةبوضعالمعالجةهدهوتتم.الطعة

ثقبمنالضوءفيمرتغميقها،المطلوبالمساحةعلىصغير

تظهرعندماأما.داكنةلتصبحالمنطقةويعرضالكرتونة

بأسلوبتفتئلونهافيمكننا،داكنةالطعةمنمساحة

!بأداةالداكنةالمنطقةبتغطيةينفذالديالتخفيف

زمنمنجزح!أثناءوذلك،الكرتونمنقرصأوخاصة

للمناطقبالنسبةلوناأفتحالمغطاةالمنطقةفتظهر،التعريض

الطبعة.منبالكاملعرضتالتيالأخرى

(4)رقمالأوراق

فيالطباعةورقيؤثركيف

منالطماعةأوراقتتدرج.التباين

تبايمهالدرحهطبقا6إلىصفر

التباينذاتالطباعةأوراوفتظهو

منقليلا)1(رقممتلالمنخمض

)2(رق!االأوراقوتط!الألواد.

أوراقفهيالألوادمرأكرمدى

الأوراقأماالتماين.متوسطة

فإنها)4(رقممثلالتباينعالمة

التباين.فائقةصوراتبم

علىكبيرمدىإلىالضوءفيأعاماالتباينيتوقف

بالأرقامتباينهتدرجفييصخفالذي،الطاعةورقأوعية

الرقم.ارتفعكلماالتباينيقوىحيث6،إلىصفرمن

أيضاتوصفقدالتيالتباينعاليةالورقةعادةوتستخدم

قليلالسالبلطاعة،4رقمكالورقةالخشنةبالورقة

.اللوندرجاتمنالعاديالمدىذيالسالبأيأضباين،ا

المنخفضالتباينذاتأالرقمتحملالتىأ!رقةاوتستخدم

علىحصلالذيالسالبمعالتباينأصاعمةاأ!رقةاأي

بعضوتحتوي.داكنةألوانعنهافنتجتمفرطةإضاءد

تباينذاتفهي،التباينمنمختلفةمراتبعلىالأوراق

الدرجةتولد،الألوانمختلفةإضاءةمعهاوتتعاملمتعدد

مرشحبوضعالمكبرإضاءةلونتغييرويم!ش.الورقةداخل

عدسته.أمامالملونالطباعة

والأبيضالأسودالطباعةورقلاختلافوبالإضافة

أخرىخصائصعدةفيأيضاتختلففهي،تباينهفى

درجةهيالخصائصهذهإحدىالصور.مظهرعلىتؤثر

تظهر،دافئةألوانذيورقع!المطبوعةفالصور.اللون

ألوانذيورقعلىالمطبوعةأما،بنيوكأنهالأسوداللون

أخرىوخاصية.أزرقوكأنهفيهاالأسودافيظهرناعمة

وأبماقايكونقدالذيبسطحهتتعلقالطباعةلورق

لامعا.

الفيلمهذاتظهيرإجراءاتتشابه.الملونالفيلمتظهير

الفيلمعملياتولكن،والأبيضالأسودالفيلمفيمثيلتها

العملياتهذهنتفهمولكيتعقيدا.أكثرالكيميائيةالملون

فاللون،الألوانعنالأسالمميةالمعلوماتلبعضنحتاج

أبيض،البشريةللعينيبدوالذيالضوء،علىاساسايعتمد

الأزرقهيأوليةألوانثلاثةمنمزيجالحقيقةفيولكنه

يمكنملونةأشعةأيفإنلذلكوالأحمر،والأخضر

.اللونانظر:.الثلاثةالألوانهذهمنأشعةبمزجإيجادها

منطبقاتثلاثعلىالملونالفيلمايحتوي

ولكن،والأبيضالأسودالفيلملطبقةمشابهة،المستحلب
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الملوناعيلمايحتوي.الملونالفيلميعملكيف

الأررقلتسحيلأ-مستحلبطبقاتممتعلى

الزائدالأررقالضوءلامتصاصأصعر2-مرفح

-مستحلب4الأحضرلتسجيل3-مستحلم!

لحملبلاستيكقاعدة5-الأحمرلتسحيل

الهالةمنللحماية6-ظهرالممستحلمات

الرائد.الضوءلامتصاص

10304،ا

الحساسةالمستحلصطسفة-ا

لإبقاهـالضوءالأرمرلته2

الحساسةالمستحل!طقة3

الحاسةالمممتحل!طحقة-4

اللاستيك.سقاعدةء-

-.الهالةم!للححايةط!6-

العكسي،الملولىالفيلممنالملونةالشرائحتعمل.الملونةالشرائحتتجكيف

للمساحات4وحمراوخصراءررقاءخيالاتعلىتصويرهبعديحتويالذي

الأولاضظهيرفاتظهير.عمليتيفيدلكلعدالفيلميدحل.الموضوعفىالملونة

الفضةم!سال!خيالفيتكون،معدليةفضةإلىالمعرضةالفضةأملاحيحول

الفصةأملاحتظههيريمكنحتىالفيلمتعريضيعادثم،الفيلمسطمقةكلفي

العضي،الحيالحولالملونةالصبغاتتتكونالتانيالتظههيروحلال.المتبقية

الممساحات.هذهفيشمافافيلماتاركةحيالكلم!الفضةتزا!دلكولعد

الأررق،الصوءأنتحهالديالحيالالمعفراءالصغةتعلفالفيلمتظهيروبعد

الأخصر،،لضوءالممفدالخيال(مزرق-)أحمر)الأرجوالمجة(الصبعةوتغلرو

يتحولعمدما-الأحمرالصوءيخالتغلور(مزرق-)أخضر)السيالى(والصبعة

صبغةكلدإنالعرضشاشةعلىحلاأحهم!الضوءويسقطشريحةإلىالفيلم

الأصليةالألوانعليهافتظوللو!االمكملاللونم!الضوئيةالأشعةتحح!

.المصورةللمادة

تعريص

38184"

كا"

تظهير؟ول!!!

-د!8!ضيص

!*

!8!

!!!!!!شاهدة

ملو،شريحة

الفيلملهدا،سالبملولىفيلممرالملونةال!ورتعمل.ا!للونةالم!ورتنفذكيف

2.والحمراوالحضراءالزرقاءالموصوعلمساحاتحيالاتعلىتصويرهلعديحتوي

!مطمقةكلفيمعدنيافضياخيالآالصرضةالالضةأملأحتحدتالتظهير4وأثما

هداوفي،الفضةإزاحةبعدلتمتىملولةصبعةحيالكلحولويتحتم!ول،ا!يلما

داحلالأررق4الضوصالمتكولىالحيالغطتقدالصواءالصبعةت!صدالوضع

وأيصاالأحضر،الضوء!نالمتكونالحيالالأرحوانيةالصبعةغطتكما،السال!

السهلبالأمرليسالألوانهذهرؤ!ةإنالأحمر.2الضوخيالالسيانالصبعةعطهت

طباعةوعهد.الطسعاتلوننوعيةلتيمبرتقاليةلولمجةمسحةاصسال!اشعلى

الضو4تمتصالصفراءفالصعة.المكمللودهام!الصوءصبغةكلتحح!السال!

المسةتمتصكماحلالها،منوالأخضرالأحمرالضوءممروروتسيمالأررق

الصبعةأماحلالها،منوالأحمرالأررقبمروروتسمحالأخضرالضوءالأرحوالية

علىلظه!الطريقةو!ذهبالمرور.والأحصرللأررقوتسمحالأحوفتمتمه!اصسيادا

.المصورةللمادةالأصليةالألوالىالطمعة

15!!تعريض

!!كا

تظص---ح!-

-!كا!

!كاكا

طماعة!!كا!

فيلم!ال!ملوسةصورة

---
"كاى؟!خ؟ىيرر/،----"
-كاكاخ؟ايزسم؟

-

!كاكاكا"!لأخكاكا-!ء؟س---س-
صحص!!ع
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فقصأحساسةالثلاثالملونالفيلمطبقاتمنطبقةكل

أ!وءافيتفاعل.الأساسيةالألوانمنبلونالأشعةلأحد

فقطالأولىالمستحلبطبقةمعالتعريضأثناءالأزرق

فقط.الأحمراالضوءمعوالثالثةفقطالتانيةمعوالأخضر

علىالضوئيةالأشعةتسقطألملوناالفيلمتعريضوأثناء

للمناطهتخيالنفيتو،المستحلبمنالأولىالطبقة

أ!بقة11إلىالأشسعةاهدهتمرذلكوبعدالمن!،منالزرقاء

أضوءايمروأحيراالحضراء،أطمناطهتخيالفيتكونالثانية

الحمراء،أطمناطة!خيالآمسخلاالثالثةأ!بقة11خلالمن

!صامنة.خيالاتثلاتالفيلمداخلتت!صنوبذلك

منمرحلتينأإأضظهيراعمليةأثناءالم!ونالفيلميتعرضو

داحلالموجودةالفضةأملاحالمظهريحولالأولىافي،التحوأ!

ليتكون،معدنيةفضةإلىللضوءتعرضتالتيالمستحلب

اشتىالإضاءةأصنأيظ!مستحلبطبقةك!!فيشضيخيال

أحمر(.أووأخضر)أزرتالمستحلبأ!اتعرض

تسمىمادةبتنشيطالمظهريقومالثانيةالمرحلةفيو

أحصيميائياتامعفتتحد،مستحلبكلفيالموجودةالقارنة

ذاتأ!مبغاتاهذهر.اطلونةالصبغاتأضتجالمظهرفي

أءتعرضرأررياالضوءللونع!صسية(أ!ان)أمكملةألوان

لذأن،أسلأررقالمكملاللودهوفالأصفر.المستحلب

الثاليةوفي،الأولىالطبقةفيالصفراءأصبغةاتتكون

م!صلالأرجوانياللونلأنأرجواني!صبغةتتكون

سيانفهو،الثالثةالطبقةفيالصبغةلونأماللأخضر.

وتستخدمالأحمر.للونالمكط!اللونوهومخضر()أزرق

للمنف!!الأصليتنئاللونلأنهاكصبغاتالم!صملةالألوان

.صورةإلىالفيلميتحولعندما

ينئأ!ذيا،والعكسيالملونالفيلممنكلومع

أمصبوعةصورادعطيالذيالسالبالملونوالفيلمالشرائح

موادتستخدمولكن،الطريقةبنفسالملونةالخيالاتتسجل

اختلافاهناكأنكماممهما.كلتصنيععندمختلفة

الأفلام.اهذهمننوعكلتظهيرعندالإجراءاتفيبسيطا

المظهر؟منمختلفيننوعينيحتاجالعكسيالملونالفيلم

بعد،معدنيةفضةإلىالمعرضةأ!فهعةاأملاحيحولالأول

كيميائيبعامليعالجأوللضوءالفيلمتعريضيعادذأسك

الثانيالمظهرولنشط.المتبقيةالفضةتظهيريمكنحتى

ملونةصبغاتلتنتجالمستحلبطبقاتفيالقارنات

ولعد،مستحلبطبقةكلفيالفضيالخيالحولتتشكل

الخيالاتهذهتبدولالتبييضالخيالاتعنالفضةإبعاد

تظهيرهبعدأغيلمااويسمىالفيلما.علىلثفافةمسا!

شرائح.فيتوضعمنفصلةلقطاتويقماإلىالموجب

فيشفافةالمنظرمنمساحةأيالشريحةعلىتبدو

منكلفيتظهروأعنها،المستحلبطبقاتمنواحدة

الأصلي.لونهاعنيختلفمكملبلونالأخرييناالطقيمات

المستحلبطبقةفىشفافاالزرقاءالسماءخياليكونفمثلا

فيللأخضر()المكملأرجوانيايظهرالخيالوهذا،الأولى

الثالثة.الطبقةفيأسلأحمر()المكملو!يان،الثانيةالطقة

صبغةكلتعملالمنزأ!خلالمنالضوءيمروعندما

الارجوانيةالطبقةفتحجب.الأساسيةاللألوانمرلتسحا

الأحمر،الضوءتحجبالسيانأطبقةواالأخضر،اأضوءا

المساحةخلالمنالأزرقالضوءفقصأيمرأ!ذأنونتيجة

زرقاء.السماءفتفهرأأسثريحةامرالشفافة

فقطواحدبمظهرالفيلمهذايعالج.السالبالملونالفيلم

الصبغاتوينشط،معدنيةفضةإلىالفضةأملاحيحول

بعدالمنظرمنمساحةأيفتظهر،أ!قتانفسفيالقارنة

إحدىفيوذلكالأصلىللونهامكملبلونالتظههيرعملية

كخيالالأزرقالشىءمثلافيسجلالمستحلبطبقات

فيبدوالأخضرأما،الأولىالمستحلبطبقةداخلأصفر

تطبعالخيالاتوهذه.الثانيةالطبقةفيأرجوانيكخيال

نحصلوبذلك،أعسالباالألوانم!صملةأ!انبأأ!رقاعلى

الأصلية.االأأ!اناعلى

الكيميائيةالعملياتنفستقتضيالملونةالصورطباعة

الملونةالطباعةفلأوراق،الملونأغيلماتظهيرفيالمستخدمة

،الملونالفيلملطبقاتمشابهةالمستحلبمنطبقاتثلاث

للضوء،الأساسيةالألوانلأحدحساسةمنهاواحدةك!

والأرجوانيةالصفراءالصبغاتتحجبالطاعةوأثناء

لهاالمكملةالألوانمناضوءا،أصببالساالموجودة،واسميان

الألوانأحدبترشيحتقومصبغةكلأنأيالمرور،من

ورقةلهتتعرضالذيالضوءألوانتكونوبذأسك.المكملة

وبعد.الفيلملهاتعرضالتيالألوانعكسهىالطباعة

المستحلبطبقاتفيالقارناتتكونالورقةتظهير

المن!.أ!انأتمث!صبغات

نفص!باتباعالملونةللطبعاتمعينةمظاهرتغييرويم!ش

كتعديلوالأبيف!،الأسودطباعةفيالمستخدمةالتقنيات

لذلكوبالإضافة،التظليلأوالإحراقأوالقطعأوالتعريض

مرشحاتبوضعالطباعةلورقةاللونىالاتزانضبطيمكن

بدرجاتالمطبوعةالمرشحاتهذهألمكبر.اعدسةعلىملونة

)الأزرقوالسيانوالأرجوانيالأصفرالألوانمنمختلفة

فيالمقابلةالأوليةالألوانكثافةلتخفيضتستخدم(الداكن

فيالزرقاءالألوانكانتلو،المثالسبيلفعلى.الطبعة

عدسةعلىأصفروصمرشحعليكلوجبزائدةالطبعة

أطعة.اإجراءوإعادةالمكبر

منزلقاتمنمطبوعةملونةصورعلىالحصولويمكننا

وذلك،الملونةالسوالبمنعليهانحصلالتيكتلكتماما

اتبعناهاكمامإلمنزلقاتالأساسيةاالإجراءاتنفسباتباع
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المنزلقاتمعالتعريضتأثيراتتنعكسولكن،السوالبمع

السالبمنالطبعةتبدومثلاموجبا.خيالأتحمللانها

عندلوناأفتحتظهرولكنها،التعريضزمنازدادإذاداكنة

أيضاوتنعكس.التعريضزمنملفسمنزلقمنالطاعة

فتتزن،منزلقاتمنصورعملعندالمرشحاتتأثيرات

منمرشحاتامشخدامعندالقويةالألوانذاتالطبعات

لها.المكملةالألوانمنوليسلونهانفص

زمنفيالصورالفوريالفيلميظهر.الفوريالتظهير

نوععلىذلكويتوقف،دقائق8إلىثانية51منيبدأ

التصويرآلةمنوخروجهتعريضهبعدالفيلمويكون،الفيلم

قدالغلافهذاللضوء،منفذغيربغشاءمغلفاالفورية

شفافة()غيرمعتمةكيميائةطبقةأوورقيةصفحةيكون

مغطىالفيلمكانفلو.الفيلملتظهيرمظلمةكغرفةتعمل

أماالمحدد.التظهيرزمنمضىبعدعنهنزع،ورقيبغشاء

عندمابالفعلتمقديكونالتظهيرفإنالكيميائيالغطاءمع

تماما.شفافةلتصبحالتغطةمادةتتحول

التلامسية.كالصوربعيدحدإلىتظهرالفوريةوالصور

والموجبالسالبكونالعمليةفيالرئيسيوالاختلاف

.المتعددةالمرأحلمنأفضلفذلك،الوقتنفسفيتظهر

طبقتينعلىالفوريوالأبيضالأسودالفيلمويشتمل

كيميائياتمنمغلفمعوالموجبالسالبالمستحلبمن

وعندماالطقتين.بينموجودةالجيلاتينتشبهالتيالتظهير

يضمغطاناللذينالصلبملنىبينتعريضهبعدالفيلميمر

كيميائياتويطلقينفجر،فإنهالكيميائياتمغلفعلى

إلىالسالبطبقةفيالفضةأملاحفوراتحولالتىالتظهير

إلىالمعرضةغيرالأملاحتتحركثوانوبعد،معدنيةفضة

موجباخيالأمكونةفضةإلىتتحولحيث،الموجبةالطبقة

الطبعة.على

الصبغاتمنطبقاتمنالفوريالملونالفيلمويتكون

وحشوةوالموجبالسالبالمستحلبإلىبالإضافةالملونة

بتظهيرتتحررعندماتقومالتيالتظهيركيميائياتمن

الملونةالممبغاتتنشطالوقتنفسوفي،الفضةأملاح

طبقةفيالمنظرلألوانالمكملةبالألوانخيالفيتكون

طبقةإلىالخيالينتقلذلكبعد.السالبةالمستحلب

كالأصل.فيصبحينعكسحيق،الموجبةالمستحلب

المنزليةالسينما

فيسينيمائيتصويربعملالأفرادمنالكثيريستمتع

الاتالتصوير:الاتمننوعانلذلكويستخدم،منازلهم

تصويرآلةفتسجلالفيديو،تصويروآلاتالسينماتصوير

الفيلم،منالعرضوقليلةطويلةقطعةعلىخيالاالسينما

إلىبتحويلهالخيالتسجلفإنهاالفيديوتصويرآلةأما

يسمىمغنطسيشريطعلىتخزنهاإلكترونيةنبضات

جهازالفيلماصورةلمشاهدةويستخدمالفيديو.شريط

مسجلطريقعنفتتمالفيديوشريطمشاهدةأماعرض،

تلفاز.بجهازمتصلفيديو

إلى18منتسجلالمنزليةالسينماتصويرالاتأغلب

عليهايطلقملم8أفلاموتستخدم،ثانيةكلصورة42

33مدتهفيلمعلىتحتويملم8والخرطوشمةسوبر.ملم8

التصوير.آلةتسجيلسرعةعلىيعتمدوهذادقيقة2!ءأو

فيديو،لشريطحاويةعلىتسجلالفيديوتصويروآلات

وحاوية.ملم8،،عكاووبيتاثماك!3مخهامختلفةأشكالفيتنتج

ثمانيمدتهمنزليلعرضبتسجيلاتتحتفظأنيمكنهاالفيديو

الاتوبعض.المستخدمالنوععلىذلكوسوقفساعات

والبع!فيديو،شريطذيبمسجلتتصللاالفيديوتصوير

ومسجلتصويرآلةعلىيحتويكامكوردرزويسمىالآخر

.واحدةوحدةفيفيديوشريطذي

آلاتعلىالفيديومبيعاتالأيامهذهتغلبتوقد

الفيديوشريطأنشعبيتهاأسبابوأحدالسينما،تصوير

نأآخروسببفورا،رؤيتهويمكنكالفيلملتظهيرلايحتاج

الفيلمبكرةولكن،ساعاتلعدةيسجلالفيديوشريط

الأفرادأكثريجدلذلكبالإضافة.دقائقلعدةفقطتعمل

لعرضجهازإعدادمنتشغيلهعندأسهلالفيديوشريط

الناسمنكبيرعددنقللذلك.وشاشتههوالأفلام

فيديو.شرائطعلىالسينمائيةأفلامه!

كهربائيةعينوالفيديوالسينماتصويرآلاتولاغلب

الإضاءةكثافةمعالحدقةفتحةالياتكيفأنيمكنها

لتصحئمرشحعلىيحتويأيضاوأغلبها،المستخدمة

الزوالةالعدسةوهيأخرىهامةميزةوهناكالضوء.ألوان

البعيدالمدىعلىللمنظرالخيالضبطتستطيعالتى)الزوم(

كثيروتتمكنالتصوير.آلةتشغيلأثناءوذلكقريبافيصبح

.البؤرةفيآلياالمن!وضعمنالفيديوتصويرالاتمن

التصويرعلىالثابتالتممويرقوأعدنفستنطق

والإضاءةالتكوينمبادئتراعىأنيجبفمثلا،السينمائي

الفيديوأوالسينمائيبالفيلمللتصويرولكن،والضبط

التخطيطيجبالتيالمستمرةالحركةهيإضافيةخاصية

ولكثيرتسجيلها.قبلتصويرهاالمطلوبالمناظربترتيبلها

الصوتتسجيلإمكانيةالسينمائىالتصويرأجهزةمن

المصورينمنوكثير.الحركةمعينطبقأنيجبالذي

لإعادةذلكويحتاج،التسجيلبعدإنتاجهممنيعدلون

الآخر.اختصارأوبعضهاحذفمعالمناظربعضترتيب

السينما.صناعةانظر:

مسجل.الفيديو،الفيديو،تصويرالة:أيضاانو
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بغف!سينمائىفيلملعملأساصيوهو.التخطيط

منيقومأنيجبالتسجيليبدأأنفقبلالمنظر.عنالنظهر

المناظروتتالغالمنظرتسلسلبترتيبالتصويرآلةيحمل

المناظرومضمونلترتيبتحديدهوالمنظروتسلسل.المرئية

الفيلم.فكرةأوقصةعلىذلكويبنى!عتسجل،التي

،آالعامالجووتؤمسرالحركةتسبقأنيجبوالمناظر

تظثرطويلةتبلق!إتبدأميلادعيدحفلةلتسجيلفمثلا

لقطاتأخسجيلالتصويرأ!ةآتتحركقدثم،للحفلةالإعداد

عندأما.الحفلةوتبدأالإثارةتتولدعندماحيويةوأكثرأقصر

قصيرةبلقطاتيبدأفقدتاريخيةأحداثعنفيلماتسجيل

بعدتتالغث!ا،والزمانالمكانوإطاربالشخصياتللتعريف

القصة.لتحكىأطولمناظرذلك

مفلة

ا!عطار

التشع!!ممتاخ

كوثرم!ا

العدصةمطلةلأطوالاغداد

لا

المساشةمقياس

اءثالعارر

الوقتفيالصوتوتسحلال!كحورةتلتقطالناطقالفيلمتصويرآلة

باليد،يحملوالدي)أعلاه(المعروضبالممودحويعحل.لفسه

سور.ملم8فيلمخرطوشة

المناظر،تسجيلطريقةفيالبصريالتتابعويتحكم

فمثلامنطقيا.الرؤيةتتابعيكونأنيجبتعبيرأبسطوفي

يجبالاتجاهاتأحدفيالمكانيتركونالذينالأشخاص

نأيجبالبصريفالتتالغ،الجهةنفسمنإليهيعودواأن

شيالمرورفوضىولإظهار.أ!يلماموضوعمادةيؤكد

منسريعاالتصويربآلةينتقلأناطصورعلىمثلا،،المدينة

المتحركة.المركباتتصويرأثماءلأخرىزاوية

آلةتحملأنيجب.منزليسينمائيشريطتسجيل

اهتزازأيلأن،التسجيلأثناءالإم!صانقدربثباتأضصويرا

منكثيريفضللذلك،للفيلمالمشاهدينرؤيةعندسيكبر

عندحاملعلىبوضعهاالتصويرآلةتثبيتالمصورين

آلةتحريكالأحيانبعضفييلزمقدوأسكن،التسجيل

حاويةححرة

الميديوشريط

لميكرودودا-

ىب-3؟؟:--تم!بزفي!-لاأ

لعرصا!دموأ-----

عد!ات

!!::

!!

)الروم(المقر،العدسةممتاخالتحكملوحة

جهاربهامثبتمحمولةسيحمائيةتصويرآلةالتسجيليةالكاميرا

إلكتروليةإشعاراتإلىوالصوتالخيالتحولوهىشيديو.تسجيل

التسحيل.بعدلوراعرضهإعادةمم!سصيديوتريطحاويةداحلتحزد

والأسلوبان.معينةبصريةتأثيراتلإيجادالتصوير

والتدوير.التزويم:هماالتصويرآلةدتحريكالأساسيان

لتغيير)الزوم(المقربةالعدسةضبطالتزويموتحطلب

فالمصورالمنظر.فيللمناظروالعمقالاتساعبينالعلاقات

هي:أسبابلثلاثةالمناظرأحدفىالداخلبالتزويميقوم

أواللقطاتبكاملهمن!اتغطيالتيالطويلةاللقطات

قربعنلقطةأوالمنظرمنجزح!اتغطيالتيالمتوسطة

للعناصرالمشاهدانتباهتوجيههوفالتزويم.منفردةلشخصية

نأمنالمصورأيضايمكنسلوبالأوهذأالممظرمنالختلفة

آلةمنمسافاتهاتغييرمعللمناظرالنسبيبالحجملحتفظ

تقتربعندماالرؤيةمجالتوسيعيمكنحيثالتصوير،

عنها.بعيداتتحركعندماوتضييقهالتصويرآلةمنالمناظر
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تصويرعندالتصويرآلةتدويرأسلوبيستخدموقد

عبرشحركمنظرمتابعةوعند،متسعرؤيتهمجالمنظر

مشابهةبطريقةالتصويرالةبتدويروذلكالمشاهد،أحد

ل!مكانوباللإضافة.مارةلمميارةتتابعو!طالرأسلحركة

السينمائيةالتصويرآلاتبعضتتيحوالتدويرالتزويم

يجعلوهذا،لقطاتهتسجيلسرعةتغييرفرصةللمصور

طبيعتها،منأسرعأوأبطأتبدوالفيلمعلىالمسجلةالحركة

الإطاراتعددزيادةمع!يتولدالبطجئةبالحركةفالإيحاء

كلتستهلكالاسلوببهذاولكن،الثانيةفيالمسجلة

استهلاكهيجبمماأكبرالإطاراتمنعدداحركة

الإطاراتتتقدمالفيلمعرضوعند.للفيلمالعاديةبالسرعة

للغاية.بطيئةالحركةإظهارعلىفتعملالعاديةبالسرعة

عندالفيلمعلىبالحركةالإسرأعيمكنالأسلوبوبنفس

ثانية.كلالصورمنأقلعددتسجيل

علىالتصويرعليهايطلقأخرىفنيةمعالجةوهناك

شريطأوسينمائيفيلمعلىحدثلتسجيل،زمنيةفترات

بأسلوبوللتصوير.طويلزمنفيزهرةكتفتحفيديو

إطارلتسجيلوتجهزثابتةالتصويرآلةتبقىالزمنيةالفترات

كلفيالشريطمنأقلأوثانيةأوالفيلممنفقطواحد

كلواحدةبينتتراوحفتراتعلىالصورفتلتقط.مرة

مشاهدةوعند.ذلكمنأطولأويومكلمرةأودقيقة

التيالزمنيةالفترةأثناءحدثتوكأنهاالحركةتظهر،الفيلم

الشريط.أوالفيلمتشغيلاستغرقها

التصويرآلاتبعضتتمكن.الصوتتسجيل

حيث،الفيلمعلىمباشرةالصوتتسجيلمنالسينمائي

شريطلهفيلماوتستخدم،ميكروفونعلىتحتويإنها

الصوتالميكروفونفيلتقط.جانبيةأحدعلىمغنطسي

الممغنط.الشريطعلىالتصويرآلةوتسجله

علىمنفصلاالصوتيسجلأنالمصورويستطيع

علىلاتحتويتصويرآلةاستخدامعندتسجيلجهازشريط

ممغنطشريطعلىالصوتيسجلوهنا،صوتيةتجهيزات

عرضفقطليسالأجهزةهذهمهمة.ناطقةسينمائيعرضأجهزة

هدهالعرضأجضة.الصوتتسجلأيضاولكنها،الناطقةالأفلام

موسيقيةمؤثراتأوكخلفيةمومسيقىأوتعليتىإضافةالم!حورمنتمكن

.تصويرهبعدالفيلمإلىحاصة

صادراالصوتسماعأيضايمكنكما.الفيلمإلىويضاف

تجهيزاتعلىلاتحتويتصويرآلةاستخدامعندجهازمن

كما.الفيلمإلىويضافيمغنطالحالةهذهفي،صوتية

يذتسجيلجهازمنصادراالصوتسماعأيضايمكن

للتزويدتستخدمقدوالمسجلات،الفيلمعرضأثناءشريط

كمؤثراتأولهمصماحبةأوللعرضكخلفيةبموسيقى

خاصة.صوتية

منأجزاءحذفعندالعرضيتحسنقد.المونتاج

ذلك.أثناءأوتصويرهقبللهبالتخطيطاعتنيمهماالفيلم

آلةالفيلممحرر

فىالمصورونيستخدمها

فأثناء.أفلامهممونتاج

علىللميلممشاهدتهم

يحدد،العرضشاكتمة

التياللقطاتالمصورون

إعادةأوحدفهاينبغي

هذهقطعوبعدترتيبها،

توصيليتماللقطات

بوساطةالمقطوعةالأطراف

غراء.أوخاصشريط

لعرصااشةشا

الاهمعلحة

الفيلم-بكرة
الصوتمكبر

التشغيلمفتاحالضمفتاحالتحكمممتاحالصوتدىامتح!كاممتاح

ال!ءلار!السرعةفى

التبئهيرممتاح
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مشهداأ!يلماابفحصالحذفعمليةالمصورونيبدأ

موادأوتقطيعحنأماعنبالبحثويهتمونمشهدا،

أقوىتأثيرهادي!صأوعرضهايطولالتيكالمناظر،تفعاف

أغيلما.امنأخرىأماكنإلىنقلتلو

المصوريستصث!!الفيلممحرريسمىجهازوباستخدام

أغطهعةايحددذأكبعدو،شاشتهعلىيتهبرؤأنحيلماااختبار

الجزءهذاقص!!وبعدذهـتيبها.إعاددأواخاؤهاإبجبالتي

أخراءاأوالمرصقاأصشري!أباالمقطوعةأضهاياتالصهتيعاد

.الخاص

أثناءبالحذفللمصوري!الفيديوتصويرآلةوتسم!

يعيدودفهماضر،أطنااأحدفييرغبوالمفإذا.أسشريطاعمل

!ماجديد،صالقطعةنفسعلىويسجلونالفيديوشريط

تربصأفهيبالفيديو،خاصةحذفومسيلةاسعتخداميمكن

يتم!شزلذلككمكوردر،معأواخرمعالفيديومسج!!

ترتيب.بأيوآخرعلىشريصأمنق!نقما!منالمصور

السينمائىأمحرضااخنفيذ.بالمنزلالسينمائيالعرض

يم!شم!طنو،للضيلمعرضجهازإلىتحتاج،بالمنزل

أحرص!اأجهزةأنوا!وأسهل.أبيضمستووسص!أث،تعتيمه

بوسيلةالمزودالافيالجهازأوالخرطوشةذوالجهازتشغيلا

معصوتيةعرضأجهزةتستخدمحصما،الفيلمأضسليك

حط!صأعلىالأفلامعرضويم!ش.أضاطقةاالسينماأفلام

عندوذلكمحعدةكيرسريرملاءةعلىحتىأومستو

شاشةعلىوضوحاأشدالصورةتظوولكن،الضرورة

جهازمنعليهالساقطأ!موءاي!ضفأمعصحهالأنالعرض

.العرض

فيديومسجلإلىفيحتاخأنحيديواشريطعرضأما

ي!صنأنيجبر.مسجلالفيديو،انظر:تلفاز.وجهاز

تسجي!!لجهازلاتحتاجالكامكوردراتبعضأنواضحا

إيصاليمكنحيثالشرلط،رؤيةيمكنحتىفيديو

.كابلاتلوساطةأخلفازابجهازأسكامكوردراتا

تاريخيةنبذة

القديمالإغريقيالفيلسوفلاحظ.الممافمىفىالتظهير

حائطفيصغيرثقبخلالمنالمارالضوءأنأرسطو

كتاباتسجلتكماما،لشكلمقلولاخيالايكونالغرفة

عامألفنحومخذالهيثمابنالحسنالعربيالرياضياتعالم

خلالمنحيمتهجدارعلىالطبيعيةللمناظرخيالتكون

هذهتستغلأصمول!ش.الخيمةمنالأخرىالناحيةشيثقب

،أمء..عامحتىأضصويراآلةلتصميماأضوئيةاالمعلومة

عليهاأطلقبسيطةتصويرآلةأولإيطالياشيظهرتح!ت

من!رهأضصويراألىتتكون.المظلمةالحجرةتصويرآلة

تسمح،الجوانبأحدفيدقيقةفتحةأ!هضخمصندوق

الصندوقمنالآخرالجانبعلىليسقطالضوءبدخول

الحجرةآلةكانتلقد.لالخارجللمنظرمقلولاخيالآم!صنا

لذلكشخص،فيهاليدخ!!أممافياأغدرباكبيرةالمظلمة

لعملمعاونةكوسيلةالفنانينطريقصأساسااستغلت

برسميقومونفكانوا.خارجهاأطمنف!!فيأوتخطهيط

ثمالصندوقداخلالمتكونأطخيالالأساسيةا!أالخصوأ
المظلمة.الحجرةانظر:بتلوينها.خا!جهاأ!موردات!صملة

علىخيالاتإسقاطفقطيمكنهاألمفلمةاالحجرةأسةوآ

طريقةفيفكرواالعلماءولكن،ورقيةقصعةاأوشاشة

يدعىألمانيكيميائيوتمكن.دائمةالخيالاتهذهتجعل

نأاكتشافمنام،727عامفيشولزهـ.جوهان

وبعدللضوء.تعريضهاعندسوداءتصبعالفضةأملاح

السويديالكيميائيشيلكارلاثبتتاليةعاماخمسين

يدومأنيمكنللأملاحالضوءأحدثهالذيالتحولأن

الاكتشافاتهذهتستخدملمذلكومع،كيميائيةبمعالجة

التاسعالقرنمنالثلاثينياتحتىأ!موئياأخصويرأفي

عشر.

نسيفورجوزيف!الفرسميالخترعوحدالأثناءاححذهوفي

وفي.المظلمةالحجرةآلةفيدائمأ!خيالإيجادطريقةنيبص

بمادةمعدنيةصفيحةبتغطيةالخترعهذاقامأم826عام

التصويرآلةداخلوهىللضوءالصفيحةعرضثمكيميائية

تظهرصورةالنشيجةوكانت.ساعاتثمانيلمدةوذلك

ضوئيةصورةأولهيوهذهنيبس،غرفةنوافذم!المنظر

التاريخ.في

ثلاثينياتخلالالكمالحدنيبستقنيةبلغتلقد

لويالفرنسيالخترعبوساطةوذلكعشر،أخاسعاالقرن

بالفضةمغطاةالنحاسمنقطعةداجييرعرضإذداجيير.

جوريف!بوساطةم1826عامالتقص!!مسجلةضوئةصورةأول

منالتقطهمسظراالصورةوتظهر،اصمرلسياال!جمميائيليبصليسيفور

حوالىلمدةللضوءحساسةمعدنيةصفيحةعرضاسقد.،فدتهحلال

.ساعاتثمالي
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عملواحتاج،الصوئيللتصويرشائعشكلأولداجييرطابعةعحورة

طمعةأقدمتظهرأعلاهالصورةوفينسبياقصيرلتعريضالصورةهذه

.م1837عامسجلتوقدالآدحتىموحودةلداجيير

صورهوتسمى.المائدةبملحثبتهاثم،الزئبقببخاروظهرها

51مننسبئاقصيرلتعريضواحتاجتالداجييرية،الصور

التفاصيل.واضحةحادةخيالاتوأنتجت،ثانية03إلى

الداجييرية.الصورةانظر:

براءةعلىداجييرفيهحصلالذيالعامنفسوفي

وليميدعىإنجليزيمخقرعأعلن،م9183اكتشافه

هذهللضوء.حساسةأوراقااختراعهعنتالبوتفوكص!

طبعاتعلىمنهالحصوليمكنسالباأنتجتالأوراق

الفلكيأ3العاتالبوتفوكسصديقأطلقلقد.موجبة

الفوئيالتصويرالاختراعهذاعلىهيرشيلجونالسير

الصوديومثيوكبريتاتأملاحاستخدامهيرشميلواقترح

داجييرمنكلابتدأذلكوبعد،تثبيتكعامل)هيبو(

فيالكيميائيةالمادةهذهاستخدامتالبوتوفوكس

عملياتهما.

كانتوالتيتالبوتلفوكسالورقيةالطبعاتتكنولم

حادةخيالاتتحملالكالوتيبأوالتولبوتيبتمسمى

الداجييرية.بالصورالخاصةالطعاتكتلكالتفاصيل

بطريقةضوئيةصورةعملعندمهمتانميزتانوهناك

منطبعاتعدةالاسلوبهذاأنتجفقد،موجبثمسالب

وأكتاباالطبعةتتضمنأنيمكنكما،واحدةتعريضة

التولبوتيب.انظر:.الأخرىالطاعيةالموادأوجريدة

فإنالحديثةوالطباعةالتظهيرعملياتإلىو،لإضافة

منالأربعينياتخلالكبيرةبدرجةتحسنالضوئيالتصوير

العدساتالأسواقإلىفقدمت،الميلاديالعشرينالقرن

المجريبتزفالجوزيفالرياضياتعالمصممكما،الخاصة

والاخر،الأشخاصلتصويرأحدهما؟العدساتمننوعين

إضاءةبدخولالألثمخاصعدسةفتسمح.الطبيعيةللمناظر

التعريضزمنقللتوبذلك،السابقفيالعدساتمنأكثر

صورافتمنحالطبيعيةالمناظرعدسةأما.دقائقلعدة

فىكانعماالكبيرةللمساحاتحدةأكثرتفاصيلها

السابق.

منالعلماءتمكن.الحديثالضوئىالتصويربدايات

التظهيرع!لياتعلىبعيدمدىإلىتحسيناتإدخال

منالثانىالنصمفخلالوذلكالتصوير،الاتوتصميم

الدخولمنالمصورينالتقدمهذامكنعشر.التاسعالقرن

الضوئي.التصويرأتاحهاالتيالفنيةبالإمكاناتتجاربفي

فريدريكالإنجليزيالمصورأعلن.الفنيةالتحسينات

زمنخفضتتصويرعمليةإجراءعنام،851عامأرشر

هدانشأ.الصحفيالتصوير

فيالتصويرمنالنوع

عشرالتاسعالقرنمشصف!

منماثيوبراديأعمالمع

ومصورينالمتحدةالولايات

صورحذبتلقد.آخرين

الأهليةالحربعنبرادي

أهوالإلىالانتاهالأمريكية

الحود.وآدميةالمعركةميداد

صورهيظهربرادىوكان

التيالكولودلودلطريقة

منضخمةكميةتحتاج

عربتهرؤيةويمكن.المعدات

التي(الصورةيمين)على

عملياتفييستخدمهاكان

الضوئي.أضصويرا
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غطىآرشرعمليةففى.الطبعاتنوعوحسنتالتعريض

!ممستحلبر،الفضةأملاحمنبخليطرجاجيصع!

هذاتعريضولعد.كولودينتسمىلاصقةمبللةمادة

يعالجثمأجاساليصبحيظهرثوانلعدةللضوءالسطح

التعريضخلالرطبالودينال!صيبقى.مثبتبعام!

الحالفيصورةيظهرأنالمصورعلىكانلذلكوالتظهير،

عربةفيالمصورينبعضتنقليفسروهذاتسجيلها.بعد

متنق!!.ومعملمظلمةكغرفةتعم!!

طريقةعلىالجافاللوحعمليةاختراعتعلبوقد

استخدمم1871عاموفي.المريحةغيرالكولودين

لتغطيةالحلاتينيالمستحلبمادوكمهررتشاردالبريطاني

الكولودينبخلاففالجلاتين،الضوئيأضصويراألواح

الفضة.أملاحيضرأنغيرمناللوحعلىيجف

حاجةفيالمصورونيعدلمالجافاللوحطريقةوباسشخدام

.الحالفيصورهمال!ظهار

التصويرأ!ةآإبقاءإلىالحاجةالجلات!تاستخدامقلل

أدتكما،أضعريضاأثناءالحاملعلىحركةبدون

ى!الجلاتينىالمستحلبعلىأدخلتالتيالتحسيسات

أضقلي!!اإلىالميلاديعشرالتاسعأغرنامنالسبعينياتنهاية

ذأسك،مرأقلأوالثانيهمنأ/ء2إلىالتعريضزمرمن

يحملونوهمصورهمدلتقطواأنالآنالمصورونويستيم

أيديهم.بينالتصويرآلة

الجلاتينيالمستحل!إنتاجأعطاهلماوبالإضافة

الحركة،فيوحريةالعملفيأكثرسهولةمنللم!مورين

لقد.النهوضإلىالتصويرآلاتدبلتصميماتقدفإنه

تعملالماضيفيالطباعةأوراقمنالختلفةالأنواعكانت

السوالبتكونأنوجبثمومن،للطئالتلامسيفقط

الصورعملبالإم!!انولأنه،المطلوبةالطبعةمسطحبنفس

الإسقاطبوساطةبالجلاتينالمغطاةالطباعةأوراقعلى

هذهي!جرواأنالمصورونالمشطاعفلقدبالمكبرأيالضوئي

تخفيضأمحنعليهوبخاء،الطاعةعمليةأثناءالصور

حجما.أصغرتصويرآلاتيعنيوهذا،السالبمسطح

،إيستمانجورجالأمريكيقدمأم888عاموفي

لقد.كوداكالصندوقيةالتصويرآلة،الجافاللوحصانع

للإنتاجخصيصاتصمممتصويرآلةأولكوداككانت

الوزنخفيفةكانتحيث،الهواةوامشخدامالكمي

التشغيل.وسهلةالثمنورخيصة

بإظهارللقيامالمصورينحاجةأيضاكوداكنظامألغى

مغطىفيلمامنملفااستخدملأنه،بأنفسهمصورهم

وبعد،ملفوفةصورة001عليهلسجلأنيمكنبالجيلاتين

الفيلموبداخلهاالتصويرآلةترسلبكاملهالملف!ا!شخدام

مزودةتعادثمالصور،وعملالأفلامتظهيرمحالأحدإلى

ثلألا

،إيستمانجورحالأمريكيأم888عاماحترعهاكوداكالتصويرآلة

كوداكتصويربآلةلهسحلتالصورة:هدهالتصوير.عحليةلسهلت

يحملها.التىأخصويراالآخهلقةمصاا

تضغط"أنتكوداكشسعاركانأسقدحديد.فيلمابب!صة

".الباقينعملونحناشرعلى

الخمسينياتخلالكثيرونأفرادبدأ.الإبداعيالتقدم

الإمكاناتممارسعةفيعشرالتاشعالقرنمنأصستينياتوا

الأوائلوأحد.الضوئىالتصويرلهمأتاحهاالتيالفنية

الفرنسيالمصموربإبداعالتصويرالةاستخدمواالذين

نادار.نفسهيسمىكانالذيتورناكونفليكسجاسبارد

بالتأكيدالشخصيةللصورةجديداعاملانادارأضافلقد

إنجازأتهأكثركانتولكن،لمنظرهمميزةوإيماءة،الوضععلى

منمسجللباريسمنظروهى،جويةصورةأولشهرة

أ!ن.با

أخرىرائدةكمرونجولياالبريطانيةالمصورةوكانت

أعمالهافيجولياأكدت.الشخصيةالصورةروادمن

منفكثيرلذا،الفنيةالتقنيةمنأكثرالتعبيريةالأنواععلى

ولكنها،البؤرةخارجأوالتفاصيلمطموسةكانتصورها

ضمنتهاالتيمناظرهاشخصياتإلىالانتباهجذبت

وعالم،هيرشيلجونالسيرمثلمشهورينأضعخاصا

داروين.تشارلزالبريطانيالطبيعة

ذاتموضوعاتوالمعماريةالطيعيةالمساظركانتلقد

فخلال.الأوائلالمبدعينالمصورلنب!تأيضاشعبية

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالستينياتالحمسينيات

تسجيلاتلعملضوئيينمصورينح!صماتعدةبعثت

الختلفة.البلدانفيالطبيعيةوالهيئاتللمبانيمرئية

والشرقأوروبافيالتاريخيةللمواقعصورفسجلت
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لقد.عطمةأخرىومعالمأمريكا،غربومناظر،الأوسط

فنيالتفوقهافقطليسقيمةذاتالصورهذهبعضكانت

عامفيقامفمثلاعملها.فيالمبذولللمجهودولكن

بسنولويسأوجعستهما:فرنسيانمصورانأم861

صوربتسجيل،الجليديةالكتلوخطورةالقارسالبردبرغم

الأخوانهذاناحتاجلقدفرنسا.فيبلانمونقمةمن

52معهماأصطحباإنهماحتىالمعداتمنكبيرةلكمية

الجبل.أعلىإلىحمال!

التامئالقرنمنتصففيالمثيرةالصوربعضوسجلت

صوروأقدم.المعركةميدانفىلمناظرالميلاديعشر

فنتونروجرسجلهاالنوعهذامنالانحتىموجودة

القرمحربغطىالذيالبريطانيالصحفي

براديماثيوأل!مريكيصورأمام(.ا-1856)3ء8

أم(،86ء-ا186)الأمريكيةالأهليةللحربومساعديه

يأفيالحربصورمنماسجلأفضملفوقتسموفإنها

وقت.

بعضاستخدمالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

تسجيلعنعوضاأعضاياالإثارةصورهمالمصمورين،

هؤلاءوأحد.فنيةمؤثراتخلقأوببساطةالحوادث

ألفريدالأمريكسالمصورلتأثيرالمميزةالسمةهىكانتاللعبرةالصورة

أمامأوكيفحورحياالفنانةزوجتهالصورةهذهفىوتظه!شتيجلتز.

أعمالها.أحد

تخصصالذيالأمريكىجاكسونهـ.وليمهوالمصورين

لقد.المتحدةالولاياتمنالغربىالبعيدالجانبتصويرفى

الكونجرسمتابعةفييلوستونمنطقةعنصورهساعدت

.هناكعالميةوطنيةحديقةأوللإنشاء

أوجحستجاكوب:هماأخرانأمريكيانمصورانوقام

لقطاتتعرضصوربالتقاطهاينو.ولويعرريصر

عندماأم،888عامالعامةصدمفقد.بغيضةاجتماعية

،نيويوركمدينةفيالفقيرةالأحياءعنريسصورشاهدوا

أسوأمنواحدعلىالقضاءفيالصورهذهوساعدت

دعملقد.أوجستجاكوبريس،ان!:.المدينةأحياء

للفقراءالبائسةالعملحالاتوصفالاجتماععالمهاين

فييعملونوهمالأطفالصورساعدتكمابالصور،

قوانينإصدارعلىالإضاءةالخافتةوالمصانعالفحممناجم

.الأطفالتشغيلانظر:.وإقرارهاالأطفالالعمال

عشرالتاسعالقرننهايةفي.الضوئيالتصويرثورة

ظهورأدىفقد:اتحاهينفيالضوئيالتصويرتطورالميلادي

رخيصةأخرىصندوقيةتصويروآلاتكوداكالتصويرالة

وذلك،الهواةالمصورينعددفيضخمةزيادةإلى،الثمن

استخدامتستطيعفئةعلىقاصراالتصويركانأنبعد

أصبحتكاليفها،تحملوبإمكانهاالمعقدةالتصويرمعدات

.صورةتسجيلفردأيبإمكانالوقتذلكفي

فيالمصورينبعضرغبفقدأخرىناحيةومن

بالألوانللرسمتقليذاإبداعيافناالضوئىالتصويراعتبار

المصورينهؤلاءمنكثيرفحاول،الزيتيةأوالمائية

وذلك،زيتيةوكأنهاتظهرصورهمجعلالضوئيين

ملمسذاتصوراليقدمواخاصةوتقنيةأوراقباستخدام

بعضإنحتى،القماشعلىالمرسومةالزيتيةللصورةمماثل

عاموفي.زيتيةبألوانصورهملونواالضوئيينالمصورين

منوعددستيكنوإدوأردشتيجلتز،ألفريدكونام209

إلىتهدفمجموعةالاخرينالأمريكيينالمصورين

هذه.بذاتهقائمفنيكمظهرالضوئىبالتصويرالارتقاء

نظمتالضوئيالانفصالتسمىكانتالتيالمجموعة

قامتكما،المتحدةالولاياتفىتصويرمعارضعدة

كثيرفىالعارضينإلىالصورمنمجموعاتعدةبإعارة

.الأخرىالبلادمن

المصورينأنعلىذلكبعداعتراضهناكأصبحلقد

عاموبعد.بالزيتالمصورينيقلدواأنلابدبالضسوء

الصورةبأناقتنعواالذينالمصورينمنكثيركانام019

التيوأناقتهاجمالهالهاكانمؤثراتأيبدونسجلتإذا

شعارهم،تركوقداخر.فنيعملأيفيهالايدانيها

المصورينعلىذلكبعدأثره،النقيالفوئىالتصوير

.المتحدةالولاياتمنستراندوبول،وستونإدوأرد
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القرنمنالعشرينياتخلالالضوئيالتصويرخضع

لتغييراتالثلاثينياتبدايةفيوأيضماالميلاديالعشرين

الثورةالأولعظيم!ت:تطوريننتيجةذلكوكان،مثيرة

الحجماأصغيرةاالتصويرآلةلظهورالتصويرمعداتفي

آلةظهرتأم429عامففي.الصناعيةوالإضاءةملمء3

صغيرةهذهالتصويرأءأكانتوقدبألمانيا،اصي!صاالتصوير

أنتجتذأسكوم!،الجيبوحجمالتتناسبالكافيبالقدر

منكبيرعددواستخدمها،التفاصيلواضحة،نقيةصورا

علىي!صنواأءالأشخاصرخاطفةصورلتسجيلالمصورين

المناظرتصويرمجالواتسع.لهمتلتقطصورابأنعلم

عااأ!!ربائياالوميضضوءمصباحأنتجعندما

عااالإأحشروليالوميضضوءوباختراع،أم929

.أم319

طرثتجريبال!صيرأضطورافيالثانيالعاملتضمنلقد

لازأ!المجريفأنتج،المنف!إورؤيةالصورةتكوينفيجديدة

تصوير،آلةبدشنصورارايمادوالأمري!فيناحيموهولي

لضوءالورقةوعرضاطباعةورقةعلىأثحياءوضعابأن

تجريديةت!صيناتآخرونأنئمصورونكما.بطارية

أماالمتكرر.التعريضوبأسلوبإكسبأشعةبالتصوير

الذينالأوائلأحدكادفقدكارتييههنريالفرنسيالمصور

وحاول،الصغيرةالتصويرلالةالكبيرةالإمكاناتوظفوا

اللحظهاتفيشعورهموإظهارالأفرادإيماءاتاصحطياد

حياتهم.منالحا!عمة

الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفينمالقد

فخلال.التسجليالتصويرعليهأطلقجديدفنيأسلوب

أطتحدةاالأياتالوفياأحفيمأاالاقتصاديالكسادأعوام

أ!لأوضاعمسحلعملمصورينالزراعةإدارةاستأحرت

وكان،المتحدةالولاياتمنالريفيةالمناطقفيألاجتماعية

المشروعهذااحتواه!االذينالممتازينالمصورينبينمن

شجاعةصورهماوأظهرت،لاجودوروثياإيفانزووكر

عليهم.يحيموهوالفقرومعاناتهمالفلاحينعائلات

والولاياتأوروبافيبالمجلاتالمصورةالأنباءوبظهور

نشاطفصجل،المصورةالأخبارعلىالطلبتولدالمتحدة

وروبرت،-وايتبوركمارجريتمثلصحفي!تمصورين

الشخصياتمنبعضا،المتحدةالولاياتمننوهماكابا،

.الفترةلهذهالمؤثرةأ،حداثواجداالمهمة

والأربعينياتالثلاثينياتفيآخرونمصورونوركز

مشاهدأوعاديةموضوعاتعلىالعشرينالقرنمن

وممتون،إدواردبمعرفةالمحسجلةالصورمنوكثير.طبيعية

الهندسيةوالأشكالالبنيةعلىتركزتستراندوبول

تطويرعلىو!شراندوستونومعاعد.اليوميةللأشعياء

وخيالات،البؤرةبحدةيمتازالصرلإلذيالتصويرأسلوب

!!ء-كه3-يز-

7-!لا

فالصورة.للإعلاموسيلةألهاصحاالإقاخايمكمهاالتسجيليةالصورة

دوروتياالأمريكيةللمصورةالمهاجريرا!رراا!عماص!أطمشاعرات!د

لحاكتئهما.عامااهتماماأتارتلاخ

كارييههريالفرلسيالمصورأعمالع!!ميطرتاللثيرةاللحظات

ينسجماالراكصاتالفتياتا!ؤلاءلالحياةالممعمفالشكلبريسود،

الأشجار.واالمخمةالماليمغويتوارد
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تشكلالواقعيةالصور

فيتجريديةأنماطااليوم

المصورينمنالكتيرأعمال

هدهـال!حورةففي.الفنانين

منكالاهانلهاري

لرىالمتحدةالولايات

وقلىالأشعجارمنمجموعة

أخاذتكوينإلىتحولت

ألخطصماهرلتوازن

أطون.واوالفراع

فقدأدمزأنسلالأمريكيالمصورأما.التفاصيلوأضحة

جبالالأخصوعلى،الطبيعيةالمناظرفيتخصص

الغربية.أمريكاوصحاري

العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتوخلال

الفنيةالتصويرأساليبفىالاختلافاتتعاظمتالميلادي

تصويرفأسلوب.المتحدةالولاياتفىالأخصوعلى

فرانكروبرت:أمثالالمصورونتناولهالذيالشارع

الوأقعي.التسجيلتقاليدفيهتتبعواوينوجراندوجاري

الفنيةالطاعةأساليبمختلفجربواآخرونومصورون

هاينكنروبرتمثلافقام.عاديةغيرتأثيراتإلىليصلوا

منمباشرةبالتماسطبعاتبعملخياليةصوربإنتاج

مجموعةحاولتوقد.المجلاتمنالمصورةالصفحات

وأرونوايتمينودبينهامنالمصورينمنأخرىعظيمة

بنظرتهاذاتىتفردلهاعاليةمرتبةإلىتححولواأنسيسكيند

للعالم.الروحانية

للتصويرالفنيةالإمكاناتبالكاملتكتشفولم

العشرينالقرنمنالسبعينياتفىإلاالملونالضوئي

بينالاستخدامشسائعةالملونةالآفلاماصبحتحيث

عامفيتجارياانتجتأنمنذوذلك،الهوأةالمصورين

فيالمحترفينالمصورينأغلبامشمرذلكومعام،359

كانلقد.والأبيضالأسودبالفيلمتقريباوبالكاملالعمل

الذينالأوائلالمحترفينالأمريكيينالمصورينبينمن

وماريهاسأرنستالملونالتصويرعلىركزوا

الطبيعيةالمناظرمنكلاهاسأعمالوتشمل.كوزينداس

التيكوزينداسأما،تجريديةوتكويناتالواقعية

متخصمصةفهيالفوريالملونالفيلمأساساا!شخدمت

والشخصية.الساكنةالحياةتصويرفى

حالياالضوئيالتصويريقوم.اليومالفموئيالتصوير

أداةكونهوفي،الفنيالشكلمنكلفيمتينأمعاسعلى

المتاحفكلوتقيم.والأبحاثالاتصالاتفيضرورية

فيمنهاعدداوتخصص،الضوئيةللصورمعارضالكبيرة

بولمثل،معروفلمصورفصورة.الضوئيالتصويرفن

القيمةأننجدلذلك.ممتازةزيتيةصورةتساويقدستراند

نفسوفيبثباتتزايدتقدالضوئىللتصويرالعملية

علمحتىالإعلانحقلمنابتداءمجالاتعدةفيالوقت

.الحيوان

منالعديدحالياالمحترفالتصعويرمجالوسضمن

ولكن.هذاقبلكانعماواللأفكارالأمملوبفىالتنوعات

فيإماعريضمةكخطوطتصنيفهايمكنالاتجاهاتأغلب

.الخيالأوالواقعية

دونالدالبريطانىالبارزينالواقعيينالمصورينبينومن

دعمتفقد،المتحدةالولاياتمنلافدرفريدولي،ماكلين

الحيوية.منبكثيرلبلديهماالاجتماعىالمسحصورهما

المتحدةالولاياتمنكالاهانهاريهوآخرواقعيومصور

وهذاحاد،وتركيزتفاصيلذاتصوراأعمالهتضمنت

الصريح.التصويرقواعديتبع

الأشياءمظاهريشوهونفهمالخياليونالمصورونأما

كما.حالةإظهارأوخدعةخلقفيمنهمرغبةصورهمفي
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عمدماحالماا،خياأولزمانجيريالأمريكيالمصورأنتج

ورقةعلىوطبعهابعضمعبعضهاسوالبعدةجمع

أوجدتكاونإيل!تهيأخرىأمريكيةومصورة.واحدة

منخيالاتبأنهاتوحيأوضاعفيوعائلتهانفسها

الدورية.التلفازيةالأوبريتاتا

المعداتمنعديدةأنواعاالتصويرهواةويستخدم

الثابتةأجسيطهةاب!تتتراوحتصويروآلات،الفنيةوالأساليب

تبادأسةعدساتولها،ضبطإلىتحتاجوأخرىالبؤرة

تبسيصأأم!شلقدبداخلها.مبنيةكثيرةمميزةوإضافات

والأبيض،الأسودالفيلمينلكلالالمنزلالإظهارطرق

والكيميائياتالاستخدامالسهلةالمعداتبوساطةوالملون

أفلامهمابتصويرالانالهواةيقومكما،التعاملالسريعة

وأيضا،المتاحةوبالإضاءةبأنفسهمالملونةالسينمائية

شاشةعلىعرضهايمكناشتيالفيديوشرائطيسجلون

التلفار.جهاز

حقلىكلافيالمتقدمةالفسيةالأساليبأحدإن

للفيلص.اصفورياالإظهارهيوالمحترف!!للهواةالتصويم

،م4791عامالفوريةالتصويرآلةانتجتفمنذ

عمليةوسهولةكفاءةمنبثقةيحسنونوصناعها

آلةمنالأولالنموذجكانلقد.الفوريالإظهار

ولكن.الثمنوغاليالحجمضخمالفوريةالتصوير

أصئحتىانخفضمنهاالحديثةالأنواعبعضحجم

علىلايزيدثمنهاوأصبحصغير،كتيبحجميساوي

منكثيرتهيئةويمكن.المستوىجيدةتصويرآلةثمن

للتصويرلتعملخاصةبإضافاتالإمعتديوتصويرالات

خاصةفوريةتصويرأءآالانهناكأنكما.الفوري

الواحدةاللقطةفيتسجلالملونالشخصىبالتصوير

.للبطاقاتنصهمفيةصورأربع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

يوسرو،قرشألسلآدمز،

هريلريسود-كارتييهحورخ،لىيستماإ

رجريتماحوليا،كمروندلفرأ،يمستيدإ

ثياوزرد،للاح!صوو،نزلفاإ

هررتأدوي!لالد،ماسديهحاكلويداحيير،

سسمورحوريرونيس!،أوحمستكو!حا،ريص

حود()السيرهيرشيللوأ!،ندسترا

اغريدأ،ستيحلتر

التصويرالة

العرصرحهاز

العرضلتحاشة

العدصة

التصويرمعدات

الهوائيةالفرشاة

المحسام

الصوءمقياسر

التصويرأنواع

الصوئيةوالطباعةالصوئىالحفرالتحسيمىاضصويرا

السيمماصعاعةامميرليياالتصوير

الداجييريةالصورةالميتوىرافياالتصوير

النممئلالتصويرالمساحىالتصوير

تيصاخواصرا

صلةذاتأخرىمقالات

اللونالمستقطبأ!موءاالحصراءتحتالأتمعة

يكرو!يلمالماشرقاءااطعةاالمطلمةالححرة

هندسة،المقذوفاتعلم،اغلكاالمصاءرحلات

التالتالفيلماصوءا

الموضوععناصر

التصويريةالعملية-1

الضوئيةالأشعةتححيع-أ

الجال!يرذ-!

اعميلماتعريص!-ح

أعيلماأتصهير-د

أ!ورذاطاعههـ-

الصورتسجل-2

التبئير-جالتحوير

التعريض-دالإصاءة-!

التصويرمعدات-3

الإضاءةمعدات-حالتصويرالاتآ

لمرشحاتاداغيلما-ل!

والتكبيرالطبع-4

الصورطماعةدوالأليفك!الأسودالفيلماتظهير-أ

الملولةوالأليضلالأسودالصورطماعة-!

اغورياالتظكهيرهـ-الملولىأصميلمااتصهير!

المزيةلشماا-5

)المولتاح(التحرير-دالتحطجط

السينمائيالعرضهـ-ممزليسيممائيشريطتسجيل-ب

لالمنزلاصوتاتسحيل-ج

تاريخية.نجذة-6

أسئلة

عليه؟سسيطروكي!؟الميدالىعحقما

التكمير؟والتلامسىالطمعبيرالمرقما

الت!حوير؟آلاتعلىالمرشحاتالمصوروديستحدملمادا

؟فمراتعلىالتصويريععىمادا

للتصويرتالبوتفوكصهـ.وليمقدمهالديالإسهامما

الصوئي؟

التعريص؟لتنظيمالتصويرآلةشاضح!-اعمصراما

والطاعة؟التظهير!يالمتتئستحدملمادا

بسرعة؟يتحركلمحطرصوراتسجلكيص

ملوعياتتستحدمالتىالحاصةالعدساتأ!اعلعضاذكر

اضصوير.اآلاتم!محددة

؟الصورةفيالتحمبسح!ما



طريقعنالصورلإرسالطرليقةبعدعنالتصوير

إرسالهاالمرادالصورةويمسحالراديو.موجاتأواللاسلكي

ويتحولوذهابا.جيئةيمرالإر!المحطةفيماسحضوء

خليةبوساطةكوبائىتيارإ)ىالصورةمنالمنعكسالضوء

محطةفيوأما.الكهربائيةالعينانظر:.كهروضوئية

ضوئيشمعاعإلىالكهربائىالتيارتحويلفيتم،الاستقبال

التيارقوةمعشناسبتص!يرورقأوفيلمإلىيوجه

وأ،الفيلملأن،المرسلةاصورةأإنتاجإعادةوتتم.الكهربائي

للضوء.حساسالتصويرورق

وطبعه،تظهيرهبعدا!شصويريالفيلماستخدامويمكن

إرسالهإعادةأيضاويمكناد.الالحجمحعسبتكبيرهويتم

بعدعنالتصويرويختلف،الراديوأواللاسلكيبوساطة

طريقعنوالرسومالكتابة)إرسسالالفاكسميلىيسمىعما

تياربتمريرالصورإنتاجيعبلىالذي(،الهاتفأسلاك

انظر:.كيميائيةبموادلجم!ورقخلالكهربائي

الفاكسميلى.

لضوئى.التصويرا:نظرا.لمحبىالفوتوعرالتصويرا

خيالعلىللحصول.عمليةالكيرليئيالتصوير

وتعرف.ك!ومغنطيسيصجالإلىتعريضهبوساطةالشيء

الكهرومغنطيسي.بالتفريغالتصويرباسمأيضاالعملية

محاطايبدوالطريقةبهذهتصويرهيتمالذيوالجسم

الخيالاتعلىالحصولالموممنومنالضوء.منبهالات

تقنياتطريقعنأوالعادية4التصويردالوسائلطريقعن

تعقيدا.أكثر

ترىالتيالخيالاتأنالسابقفيالعلماءبعضواعتقد

الحيوية،البلازماأوالهالةءنناتجةالكيرلينيةالصورفي

العمليةوتعرفبالأحياء.يرشيطأنهيعتقدطاقةمجالوهو

يسرع:الكيرلينيةللخيالاتالمسببةأنهاعلىاليومالتالية

بالجسمألمحيطةالغازبرزيئاتالكهرومغنطسيالمجال

ويسرعيطلقأنهكمابالكهرلاء(.)يشحنهاويؤينها

وتتصادم.الجسمسطحمنالموجىبةوالأيوناتالإلكترونات

متسببة،المحايدةوالذرات،تالجزيمعالمنطلقةالجسيمات

كميةتجمعوبعد.إضافيةوأيونات،إلكتروناتخلقفى

والأيوناتالإلكتروناتتتحد،الموجبةالأيوناتمنكافية

فوقأوبنفسجيأحمرضوءالاتحادهذاعنويصدر.ثانية

فيالضوءمنكهالاتتظهرالانبعاثاتوهذه.بنفسجي

لمراقبةالكيرلينيالتصويراستخدامويمكن.الصورة

العلماءبعضويعتقد.الحيالنسي!،أيوناتفىالتحولات

النفسيةأوالجسمانيةالتغييراتتوضحالتحولاتهذهأن

الكيرلينيةالتقنياتأيضاالبا.حثوناستخدموقد.الكائنفي

465التصويرالمجهري

هذهوفي.بالجسمالمحيطالضوءإطلاقاتتوضحالكيرلينيةالمورة

بيضاءأطواقهيئةفيالإطلاقاتتظهص،بشريةليدالكيرليحيةالصورة

الضوء.منوأرحوانية

لكنوقياسها.الصلبةالموادفيالتالفةالأجزأءلاكتشاف

ويشمل،الكيرلينيالخيالنوعيةفيتؤثرقدعديدةعوامل

رطوتجهما.ودرجةالمحيطوالغازالجسمحرارةدرجةذلك

فيالكهربيللمجالالمعرضةالأجسامتصويربدأ

العمليةعلىاطلقوقدعشر.التاسعالقرنمنالتسعينيات

اللذينكيرلين،وفالنتيناسميونالسوفييتيينالعالمينأسم

.ام049عامالطريقةتنطمبدا

الضوئيالحفرانظر:.الليثوعرالمحيالتصوير

طباعة)ألوأحالطباعة(،الضوئية)الطاعةالفوئيةوالطباعة

.(الأوفمست

الضوئيةالصورالتقاطتقنيةالمجهريالتصولر

مجهر.باستخدامعادةولمجم،الصغيرةللأشياءالمكبرة

فروعفيالموادطبيعةلفحصالمجويالتصويريستخدم

وعلمالشرعىالطبوعلمالأحياءتشملالعلممنكثيرة

التعدين.وعلموالطبالأرضطبقات

باليدترسمالمجهر،عبرالمرئيةالصموركانتالأصلوفي

التصويرتطوروبعد.دائمسجلوجودالأمرتطلبماإذا

علىالتصمويرآلةلضبططرقوجدتماسرعانالضوئي

المجهريةللصورتسجيلعملعندئذأمكنوقدمجهر.

دقة.وأكفر،أسرعبطريقة

إلىيصللمامكبرةضوئيةصورعلىالحصولويمكن

تصويرآلةباستخداممجهر،بدونمرةأءأو01نحو

ذإالمعتاد"منكثيراأبعدماهوإلىالممتدةبعدستهاعادية
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أعظما.عليهيحص!!الذيالتكبيركانالامتداد،زادكلما

هذهالمنحفضةالتكبيرقوىعندالضوئيالتصويرويسمى

الكبير.الضوئىالتصويرعادة

منأكثرأوواحدةفإن،العدساتضبطولإعادة

العدور!تتفالامتدادصماماتالمسماةالمباعدات

ضابطجهازئستخدم،وكبديلالتصوير.آلةوجسم

فىأكبرتعدديةيعطيوهذاالتدلى،وحدةيسمى

أسةآوجسماالعدسةبينالمباعدةإنحيث،الاممتعمال

يت!اوعادة.المصلوبةاالمسافةحسبضبطها،يمكنالتصوير

أ!ةآب!تالمسافةبضبطالفيلمافيالصهمورةعلىالتركيز

.تصويرهيتمالذيوالشيءالتصوير

لاأسةبسيطةحر!!تتسببالم!جرةالصورةحالةفي

ويؤدي،أ!يلماعلىأطصورةنسمياكبيرةحركةفيالتصوير

.الصورةأضقاطاعندالحركةتمتإذاالصورةاهتزازإلىهذا

ذا!كمعر.الموضعفيبدقةالتصويرآلةتثبتالسببلهذا

الت!نجيرقوةداالواسئالنطاقالفوتوغرافىالتصويرفإن

باليد،محمولةتصويرآلةطريقعنيتمأنيمكن،المنخفضة

رإ.ال!ضرونيوميضمطلقعليهمسلطاأصشىءاكانإذا

أغترةاخلالللصوردتحدثأنيمكننسبياقليلةحركة

للوميض.جداالقصيرة

الحصوليتمالتى،الشفافيةأو،السالبأنورغم

كميةفإنأكبر،صورةلإصدارت!صيرهايمكنعليها،

إلىزيادتهالايمحنعليهاالحصوليمكنالتيالتفاصيل

صورةتعطيأنبإم!ظنهاعدسةهناكليسلأنه.نهايةلاما

أطحسماأررقيقةاالتفاصيلفإنولذا.مطلقدشكلواضحة

التفاصي!!كشفعلىالقادرةوالعدساتتسجيلها.لايمكن

يمكنالتفصيلودزيادة.عاليةتبينقدرةلهاإنيقالالدقيقة

عدساتمنبدلآلذلكخصيصامصممةعدسةاستخدام

العادية.التصويرآلة

إيصالينبغيالتكبير،مننسبةأعلىبلوغيمكنوحتى

العدسةتتركالحالاتبعضوفيالمجهر.بقمةالتصويرآلة

القزحية.تسمىفتحةعلىلاحتوائهاعليه!ماعلى

عدسةإلىالنافذالضوءكميةفيللتحكمالقزحيةوتستخدم

المرئى،اللشهدعمقالقزحيةضبطيحددكماالتصوير.آلة

التركيز.لؤرةفيأافيهايكونالتيالمسافةمدىأي

،المجهريالتصويرفيالمستخدمةالمعداتمعظموفي

التصويرآلةجسميقومالتصوير.الةعدساتلاتستخدم

التح!آوسائلكلأما،للفيلمالحاملبدورببساطة

داخلفتشك!!ء،الشيورؤيةالإضاءةوأنظمة،الممكخة

والأشياءمعتما.كانإذاالمقدمةمنالشيءويضاءالمجهر.

يمكنالمهمةالتفاصيل.الخلفمنعادةتضاءالشفافة

والمرشئ.الملونالضوءبامشخدامإبرازها

ذاتضوئيةصورايصدرالذيهوجهازوأفضل

تكبيرأقصىوهومرة007نحوإشىتصلتكبيرات

لنأكثرتكبيرأيإنحيث،البصريالمجهرباستخدام

التفاصيل.منمزيدعنيكشف

الضوئى.التصويرالمجهربمأيضا:انظر

طريقعنمقياسصنععمديةالمسا!حيالتصولر

الرسمخرائطفيالغالبفيوتستخدم.أ!موئياالتصوير

أخرىاستخداماتأيضاولها.الجويةالضوئيةالصورعلى

)قاطعيللحراجيينيمكن،المثال!بيلوعلى.كثيرة

بفحصغابةفيالأشعجاركميةيحددواأنالأشجار(

للمنطقة.الجويةالضوئيةالصور

صورعلىبالحصولعملهمالمساحيونالمصورونيبدأ

الصورتؤخذقدقياسها.المرادالأشمياءأو،أطمنطهقةضوئية

فضاء.مركبةأو،طائرةمنأوالأرضر،علىأضوئيةا

عادية،ضوئيةبصورالمساحيونالمصورونيعمل،وبعامة

أجهزةأوباشادارملتقطةصوراأيضايستخدمونلكنهم

الأطوالباستخدامالظواهرتقي!التيبعد،عنالاستشعار

دونالاستشعارأجهزة.المرئيالمدىخارجالموحبة

!!)أ-اممسح!-؟،كا!اأ---ث!كا--،-،لأكاحما---أارصح! سصكا!صءة-أ3-+-ا-!يهيم"برر!

-محكدح!يهحسب-3س-يمس-!.!-*------!!-------س-----بر

،أإآأأ!-بخألإسجلأا.لأح!3-ا!-حجكمأ-ا!لأ-حأبمأ-بخو؟رخل--كا)ج!+ء+لا!*--:

هـ1-س،-7ص-3--سنمكا.لىتحاا!بم-فأيحالح!لمه!مححمك!تأهـ-إات!يلأ5ء،؟

--خسثا+-بم؟ئ!آ-ا3--أ---ء*،،:جر-

ا*--اا)-؟وء؟أمإيال!كخيما!خا!-*تمحيمقما!ه-كرلج!"!إكاح!خ! -االلىإلمكالءفئج!-،ا!،ص،.،---.-ءيم..5ثاة"ضش--..

لس!-،111أإبركا،؟-ا)آألم!!6!حلأأ-!أ-،-!ءلمم-أكا!حماآد-أ+حيم!برد++!وءعبرصآ/لأححمجمصب!بم7ا

+حا--ا،-لم-1-ورخا-هـحا-ر-حا3!حالاثاد.،
؟--ص؟ءير-ا-لأسا-يم؟---كا؟شم-

ترأ+ا

علىالمعتمدةالخرائطلرسميمستحدمالضوئىاللساحيالتصوير

يسمىحهاراالمساحيالمصوريستحدم.الحويةالموتوعرافيةالصور

مثلحويةدوتوعراليةصورةم!اممماشيةاالحطو!ألتتع،المجسمالراسم

الناتجةصالكنتوريةالخريطةتوضحالعليا.الصورةعلىت!صالتي

.الصحيح!!والتالس!للموقعوفقاالممطقةا3معا)أسفل(ذلك
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عنالاستشعارمننوعهيالحرارةتقيصرالتيالحمراء،

الخرائطصنعفيالمستخدمةالضوئيةالصورمعظم.بعد

حيثالتصوير.الاتمنخا،!بنوعالطائرةمنمأخوذة

المتداخلةالأجزاءمنالضوئيةالصورالتصويرالاتتلتقط

خرائطها.رسمسيتمالتيالمنطقةفي

عندما،أم985عامأضوئىاالمساحيالتصويربدأ

أول،الفرنسيالجيمقفيعقيد،لوسيداتأيمأعلن

خلال.المساحةفيا&نحموئيةللصورناجحاستخدام

التقطت.الميلاديالعشرينالقرنوسبعينياتمشينيات

السوفييتيوالاتحاداإتحدةالولاياتفضاءمركبات

المصورونمنهاصنعبمفمريةضوئيةصورا)العسابق(

طقمر.التفصيليةالخرائطالمساحيون

الأراصي.مسح:أيضانظرا

البوزيتروناتبابتعاثالمقطعيالتصوير

للدماغالكي!يائىللنشاطصو!لإنتاجتستخدمتقنية

منالعلماءالتقنيةتلكوقحكن.الأخرىالجسموأنسجة

الدماغمنمحددةمناطقفيالكيميائيةالتغيراتملاحظة

مثل،الوظائفبمختلفصالشصقيامأثناء،البشري

ويستخدم.ساقأوذراعوتحريلطوالتفكيرالاستماع

لدىالدماغيةالعملياتلمقارنأبرالطريقةهذهالعلماء

المصابينالمرضىلدىالتيبتللتالأصحاءالأشخاص

كانإذامالمعرفةتجرىأبحاثوهناك.الدماغفيبأمراض

أوجهعلىللتعرفالمةطرناتهذهاستخدامبالإمكان

الختلفة.الدماغلاضطراباتأساساتشكلالتيالشذوذ

الاكتئابمثلعقليةألأمراضاالاضطراباتهذهوتتضمن

مثلحالاتإلىبالإضافةالشخصبة،وأنفصامالجنوني

والسكتةوالصرعالدماغيوالضلملالمبكر()الخرفالزهيمر

تشخيصعلىالأطباءأيضاالتقفيئهذهوتساعد.الدماغية

.والسرطانالقلبمرضييخهامنأخرىمعينةاضطرابات

المريضرأسيوضعالتقنيةبهذ،5المعمئالدماغيوفي

التصوير.آلةتشبهاستحثمعارأدواتمنحلقةداخل

كوومغناطيسي)إشعاعبر،ماأشعةرصدهذهوتستطيع

يحتويمحلولحقنويتم.زواياعدةمن(الموجةقصير

نشاطذاتمادةمنضارغيربمقدأرمتحدجلوكوزعلى

الموجودبالجلوكوزهذاويمتزج.المريضوريدفيإلشعاعي

.الدماغؤييدخلماوسرعان،الدمفي

جسيماتوهى،البوزيتروناتالمشعةالمادةوتطلق

مضادةإلكترونيةشحنةتحملأنهاإلاللإلكتروناتمطابقة

للإلكتروناتبينماموجبةشحنةتحمل)البوزشرونات

بالإلشروناتانبوزيتروناتوتصطدم(.سالبةشحنة

جاما.أشعةتنبعثثمومنالدماغأنسجةفيالموجودة

صوراالتقنيةدهذهينتجاللسح

.للدماغالكيميائيللنشاط

حلقةداحلالمريضرأسويوضع

تقوم)فوق(الاستشعارأجهزةمن

منجاماأشعةإشاراتبالتقاط

هذهويعالإلحاسو!،الدماع

مقطهعيةصورلتكوي!الإشارات

وتوضح(.اليمين)إلىملونة

ساطقفيالنشاطمعدلالألوان

اللونويشير.محددةدماغية

.عالنشاطمعدلإلىالأحمر

منهاتنطلقالتيالنقاطبتسجيلالاستشعارأدواتوتقوم

فيالنقاطهذهبتجميعالحاسوبيقومثم.الأشعةهذه

الإشعاعي.ألانبعاثلمناطقالابعادثلاثيةصورشكل

شرائحشكلفيتلفازشاشةعلىالصورهذهوتعرض

.الدماغعبرمقطعية

الويقةبهذهالمأخوذةالصورفىوتوضئالألوان

باستهلاكمحددةدماغيةبنىبهتقومالذيالمعدل

مدىإلىالجلوكوزاستهلاكمعدلويشيرالجلوكوز.

كانفإذابعينها.وظيفةأدأءخلالالبنىهذهنشاط

جسمإلىينظرالتقنيةبهذهيخضئلفحصالذيالشخص

والتىالدماغفيالموجودةالمنطقةفإن،المثالسبيلعلىما

الأحمرباللونتظوسوفالمرئيةالإشاراتوتفسرتستقبل

معدلاتأعلىإلىالأحمراللونويشير.الشاشةعلى

تظهرالتيالأخرىالألوانبينومن.الدماغيالنشاط

والأصفر-للنشاطمعدلأعلىثانى-البرتقالياللون

.للنشاطمعدلأدنىيمثلالذيوالازرقوالأخضر،
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تصويرنظامالحاسوبيالمقطعيالئصوير

الجسمأجزاءمختلفلتصويريستخدم،السينيةبالأشعة

بالتصويرالأطباءويصتعين.والبطنوالقلبالرأسمثل

وعلاجها.الأمراضتضخيصعلىالحاسوبيالمقطعى

وأالمحوسبالمقطعىالتصويرأيضاالتقنيةهذهوتعسمى

المحوسب.المحوريالمقطعىالتصوير

علىالمرلضيرقد،مقطعيةأشعةصورةعلىوللحصول

المسند.تسمى،دائريةفحصآلةخلالمنتمرطاولة

عدواقعافحصهالمرادالعضويكونبحيثالطاولةوتوضع

تخرحالمسند،علىأنبوبطريهقوعنالمسند.منتصف

إلىتدخلثم،المريضجعسدمخترقةسينيةأشعة

ويدور.ظهرتالتىأصورةابتحليلتقومخاصةمكشافات

منالصورمنكثيرعلىللحصولالمريضحولالمسند

الآتيةأهعلوماتاالحاسوباجيعا،ذلكوبعد.مختلفةزوايا

شاشةعلىمستعرضةمقطعيةصورةلينتج،المكشافاتمن

يم!شالمسند،داخلالطاولةتحريكطريقوعنفيديو.

وأ،نفسهللعضوالفحوصمنالعديدعلىالحصولللأطباء

كله.للجسد

اجودامحلولالجسدفىيحقن،الأحيانبعض!وفي

أعضاءظهورعلىيساعدحتى،التباينعاملويسمى

ولفحص.الحاسوبيالمقطعيالتصويرفىبوضوحمعينة

لا)الذيالباريوممزيجالمريضيشرب،والحوضالبطن

للمعدةالداخليةالأسطحلتحديدالسيمية(الأشعةينفذ

والأمعاء.

الحاسوبيالمقطعيالتصويرفحوصايلأطباءاويستعمل

والإصاباتالأوراممثلالحالاتمنكثيرلتشحيص

المقطعيالتصويرويساعد.العظاموكسورالدموتجلطات

تتطلبقدالتي،الأمراضبعضمعالجةفىأيضاالحاسولي

المشعمالللأطباءيمكنفمثلا،.أخرىبطريقةجراحة

القثطارإدخالإلىلإرشادهمالحاسوبيالمقطعيالتصوير

منالصديدلسحبالجسمفىخرآجإلى(رفيع)أنبوب

الملوثة.المنطقة

السينية.الأشعةأيضا:انظر

.أخرىدكدمةالمضادالمعنىذاتالكدمةهوالتضاد

المعنىفيمضادةمنهمافكلبطيء،تقابلها،سريعفكلمة

.للأخرى

تدلالتىالكلماتبمعنىإماأضدادكلمةتستعمل

تقابلهاالتيطويلمثلأخرىكلمةمعنىعكسعلى

العربى-المعجميالتراثفيأيضاتردكما-أوقصير،

جونمثل:متضادينمعنيينعلىتدلالتيالكلماتبمعنى

.باعأواشترىبمعنىوشرىأسود،أوأبيضبمعنى

!--
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اليممار(.)أسفل،للدماعمفصلةصورةالحهازيتح،العرضشاشةعلىصورة
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بالتقريب،أوتماما،معانيهاتتطابقالتىوالكلمات

منقائمةبعرضالمعاجممنكثبروتقوم.مترادفاتتسمى

تتبعالأحيانبعضوفي!مناها.شرحبعدالكلمةمترادفات

خاصمعجموثمةللأ؟ضداد.بقائمةالمترادفاتقائمة

وأضدادها.المترأدفاتقوائم9؟يسرالمترادفاتمعجميسمى

سواءللأماكنالسطحيةالملاه-حهيالتضاريسية

الهضابذلكويشمل،أصطناكيةأمطبيعيةأكانت

علموهو.والمدنوالطرقوالبحيراتوالجداولوالوديان

أيضاويمسمىالسماتل!ذهوالمفصلالدقيقالرسم

المساحي،التصوير،الأراضىمسحانظر:الطبوغرافيا.

الخريطة.

.العملاقانظر:.الأطرا!تصحم

الدرقيةالغدةفيهاتتورمحالةالدرقيةالغدةتصحم

والقفصآدمتفاحةبينالعنقمرقالأماميالجزءفيتقعالتى

شكلعلىالحالاتمعظمفيالتضخمويظهر.الصدري

الرقبة.مقدمةفيأملسورم

الدممناليود،العاديةالحالاتفي،الدرقيةالغدةتأخذ

ينظمالذيالهورمونوهوالثيرو!يئ،هورمونلتكوين

منبهالهورمونيسمىآخرنهور!وهناك.والأيضالنمو

إطلاقعلىالدرقيةالغدةيحم!!الذيوهو،الدرقية

الغدةفيالدرقيةمنبهمونوينئالهور،الثيروكسين

الجمجمة.مركزقربالموجودةالنخامية

فيإفراطأوقصوربسببالدرقيةالغدةتضخميزداد

قصورالمطلوببالمستوىنشا!علهاعدمويسمىنشاطها،

معالنخاميةالغدةشتجاوب،الحالةهذهوفي.الدرقية

الهورمونلإنتاجالدرقيةالغدةلنشاطالمنخفضالمستوى

يصيب.التضخمالهورمونهـذازيادةوتسبب،بكثرةالمنبه

وتصبح،وعقليبدنيتخلفالدرقيةقصورمرضى

احيانا.وزنهمدويزد،1،وجافةسميكةبشرتهم

اليودنقصمنها،الدرقيةلةصورمتعددةأسبابوهناك

إلىباليودالمعالجالملحاست!حالأدىوقدالغذاء.في

نقصويؤدي.الناميةالبلدانفىالمرضهذاتلاشي

.المرضبهذاالإصابةإلىللثيروكم!كينالمنتجةالإنزيمات

عندماينشأالدرقيةقصوراطأشكامنآخرشكلوهناك

الأجسامتسمىالدمفيدةموجممعينةموادتهاجم

،عادة،المضادةالاجساموتةصم.الدرقيةالغدةا!لضادة

.العدوىمنالجسمبوقاية

اضطرابيحدثالدرقيةالصطةنشاطيزيدوعندما

الحالةهذهفيالدرقيةالغدةوتفرز.التدرقوطيسمى

الغدةتضخميسببمماالثيرو!سين،منكبيرةكمية

عددوزيادة،القلقالتدرقفرطأعرأضومن.الدرقية

جحوظإلىإضافة،الوزنونقصان،القلبضربات

العيفيئ.

العوأملعلىالدرقيةالغدةتضخمعلاجويعتمد

علىتحتويأقراصاالمريضيعالداعطاءفقد،لهالمسببة

منيعانونالذينللأشخاصالثيروكسينمنكميات

وأ،بالأدويةالتدرقيعالثرطبينما،الدرقيةقصور

الذياليودأشكالأحدوهو،المشعباليودأو،الجراحة

الدرقية.الغدةنشاطمنيقلل

الدرقية.الغدةمايوبماليود،؟الفدامة:أيضاانظر

كل!الأسعارفيمتواصلةزيادةالماليالتضخم

بالتغيراتالتضخممعدلويقاس،الدولةاقتصادجوانب

إذاأماالأسعار.كلمتوسطوهوالأسعارمسستوىفي

مستوىيتغيرلافقدأخرىوانخفضتأسعارارتفعت

معظمارتفعتإذافقطالتضخميحدثلكنالأسعار،

الرئيسية.الأسعار

أيضاتسمىالتيالنقودقيمةمنالتضخميخفض

الأفراديشتريالتضخمفترةوأثناءللنقود،الشرائيةالقوة

يشترونكانوامماأقلوخدماتسلعاالنقودكميةبنفس

راتبهفيزيادةالعاملمنحإذاالمثالسبيلفعلىسابقا،بها

العاملذلكفإن،ثابتةالأسعاروبقيت،منه%أ.تساوي

من%ا.تعادلإضافيةسلعابالزيادةيشتريأنيستطيع

%ا.بمعدلالأسعارارتفعتإذاأما.السابقةمشترياته

الأسعارزادتماوإذا.الشرأئيةالعاملقوةتتغيرفلاأيضا،

السلعكميةشراءالعامليستيملا%،ا.منبأكثر

سابقا.يشتريهاكانالتينفسهاوالخدمات

طلبإذأيحدثفقدبمعديدةأسبابللتضخم

أربابيستطيعمماأكثروخدماتسلعاالمستهلكون

المستخدمينقيامنتيجةالتضخميحدثأوإنتاجهالأعمال

الإنتاجية.فىالزياداتتفوقالأجورفيزياداتبمشح

معظمأوكلبإضافةحينهاالأعمالأربابيقومحيث

الذيالسعريرفعونوبذلكالسعرعلىالأجورفىالزيادة

التضخمفىالتحكمالدولةوتحاول.المستهلكونيدفعه

وأالمتدأولالنقدعرضتخفيضأوالضرأئببزيادة

الزياداتعلىحدودبوضعأوالحكوميالإنفاقتخفيض

صعبةقراراتتواجهالحكومةلكنوالأسعار.الأجورفى

التعرضإلىالتضخملتقليلالمحاولاتهذهمثلتؤديفقد

للكساد

يحطممقيدغيرسريعتضخم.الجامحالتضخم

منكثيرويقومقيمتها،النقودتفقدحينماالدولةاقتصاد

ا!شخداممنبدلأببعضهاوالخدماتاسملعبمقايضةالناس
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أموالآأسدولةاتنفهتالجامحينماالتضخماويحدثالنقود.

حينهاأصدولةاوتقوا،ضرائبمنتجبيهماكثيراتفوق

السلعثمنبهالتدفيإضافيةنقودبطبعأوبالاستدانة

هذهعلىالفلبزيادةوتؤديتحتاجها،التيوالخدمات

تضطروقدال!سعار.جمطعامةزيادةإلىوالخدماتالسلع

بهاأخسددالمقودمنمزيدطباعةإلىحينئدالدولة

نأإلىالمتداولةللنقودأضخمةاالحميةوتؤديمصروفاتها،

.بشدةقيمتهاتفقد

الدوأبعضاقتصادياتالجايم111دمروقد

الاقتصادانهيارفيتسببفقد،الحروببعدأوخلال

.ام189عامفيال!ولىالعالميةالحربنهايةبعدال!لماني

مرضحمةكمياتبطباعةحينهاالألمانيةالح!صمةقامت

زادتلذلكنتيحةوالحرببعدعملياتهاأضموي!النقود

بهبماالمائةفيتريليونفاقبمعدلألمانيافيالأسعار

.ام623ونوفصرأم229أغسطس

التضخمأسبابعننظريات

أسبابتفسيرتحاولمختلفةنظرياتللاقتصادل!ت

شيتساهمكثيرةعواملوهناكالتفهمخم،حدوت

فيهوالزيادةالوجودالدائمةالأمعبابوأحد،التضخم

زيادةعلىممايعم!!الدولةفيالمتداوأسةالنقودعرض

الأسعار.ا

وفتراتالحروبمنكثيرخلالالتضخمويحدث

الأوقاتتلكمث!!ففي،الحروبتعقبالتيالبساءإعادة

علىالطلبحح!ازيفوقىالقصوقتهبصاأالاقتصاديعمل

دأ!كيؤديوممهاص!معررهوماحجموالحدماتالسلع

ال!سعار.زيادةإلى

يتأقىالتضخماإنالنويةهذهتقول.الكميةنظرية

المعروضةالكييةوالخدماتالسلععلىالطلبيفوتعندما

يزدادأضقوداعرضلأنالوضعذأ!كمثلويحدثمنها،

،والخدماتالسلعإنتاجيتمبهالذيالمعدليفوقبمعدل

مايشجولدلكال!سعارارتفاعفياشائدأ!لبافيتسبب

الساحب.الطلبتفخميسمى

جونالبريطانيالاقتصاديطورها.الكينزيةالنظرية

معبباالفائضأ!لباعلىأيضاتركزوهي!يز،ماينرد

السلععلىالطلبفيالزيادةأدكينزويرى.للتضخم

نابعدأنهإلاالإنتاجفيتوسعيقاللهاأنينبعيوالخدمات

فيالتوسعيم!شلاالقصوىطاقتهالبلداقتصاديصل

فيالسلوالخدماتعلىالملباا!حتمرماوإذاالإنتاص!.

الحالةتلكفي.التضخمويحدثترتفعالأسعارافإن،الزيادة

الطل!من!ميقللأسذياالشيء،الضرائبلزيادةكينزيوصي

الأسعار.علىالضغطويخففوالحدماتأححسااعلى

منالشركاتترفععندما.الضاغطةالتكلفةنظرية

تضخمذلكعنينجمالت!طفةلارتفاعامشجابةأسعارها

أ!رهمبز!ا!ةالعمال!طابىوعندهاا!ما!كطةالتكلفة

لولبيةحركةذلكعنوتنجم.المتصاعدةالأسعارلاأطحاق

بدونوالأسعارالأجورزادتماوإذا.والأسعارللأجور

عنوالخدماتالسلعمنالمعروضيعجزا!لإلتاج،فيزيادة

مسخا.المطلوبمقابلة

يتحكمعندماأيضاأ!ماغطةاالتكلفةتضخميحدث

منتجاتمنالمعروضفيالشركاتمنمحدودعدد

واحدةشركةتحكمتإذااحتكارهناكي!صنفقد.معينة

وأالسلعةفيقدمالقلةاحتكارفيأماكلها.الصناعةفى

يأتستطيعبحيثالشركاتمنمحدودعددالخدمة

بينهاباتفاقذلكأكانمعواءأصممعراعلىأ!تأثيرامنهاشركة

يضوالمحكومةالصناعةتلكمث!!شي.اتفاثبدونأم

بأسعارالمنتجينمنقليلعددمنأسلشراءالمعستهل!صد

المنافسةكانتإذاأحش،المتح!صمةاطنشآتاتف!ضها

وأأجودمنتجتقديمإلىتسعىشرحصةكلصإن،شديدة

أرخص.

إذاالضاغطةالتكلفةتضخميحدثذلكإلىلالإضافة

يسلكالذيالمنتجيناتحادالشركاتمنمحموعةكونت

منالاحتكاريةالتجمعاتتحدقد.واحدةشركةسلوك

وذلك،النحاسأوالنفطمثل،معينمنتجمنالمعروض

المنتجذلككانوإذاأعلىأرباحوجنيالأسعارالرفع

السلعتلكأسعار!شرتفع،أخرىسلعإنتاحفيايستخد

أيضا.

الاعتقادعلىالنظريةهذهتقوم.التوقعاتنظرية

بمعدلترتمإلأمععارفعندما.سترتفعالأسعارابأنالقائل

وربماالمعدلبذلكالارتفاعفيتستمرأنالناسيتوقعمع!ت

المتوقعةالزيادةلامشباقالعمالمنكثيرويسعىمنه،أعلى

عقودأجلمنالنقاباتبعضوتفاوضأعلىأجوربطلب

المعيشةثكاليفعلاوةأوالدوارالسلمشروطتتضمن

تلائمالأجورفيدوريةزيادةإليهذهمثلوتدعو

تساهمالزياداتهذهومثلألاسعار.امؤشراتفيالتغيرات

أيضا.الأسعارارتفاعفي

الئضخممحاربةأسلحة

برامإلإنفاقفيللدولةالماليةأسسياسةا-!-.

هذهاستخدامالحكومةتستطيع،الح!صميةوالضرائب

وتستطيع.والخدماتالصلععلىالطهلبأضقليلالبرامج

مافإذا،نفسهإنفاقهابتخفيضالهدفهذاتحقيقأسدولةا

،الشركاتمنمشترياتهابتخفيضالحكومةقامت

الناسبيدالتيالنقودوتقلالشركاتمبيعاتتنخفض
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المستهلكيندخلتقليلأيضاالحكومةتستطيع.للإنفاق

إنفاققلمافإذا،ا!مرائبأبزيادةوذلكللإنفاقالمعد

وتنضبطوالخدماتالسلععلىالطلبيقلالمسستهلكين

الأسعار.مستويات

الماليةالسياسةاممتخدامعلىالناس!منكثيرويعترض

تخفيضيعارضونفهم،التضخمفيللتحكمكأداة

فرصتوفيرفيتساعدالمنفقةالأمواللأنالح!ضميالإنفاق

أحديريدولا.الأخرىوالخا-ماتالصحيةوالعنايةالتعليم

غالباالطلبفيالحادوالت!خفيض،أعلىضرائبيد!أن

البطالة.منيزيدما

لتنظيمالدولةتتبعهالبرناه-إلذي.النقديةالسياسة

للدولة-المركزيالمصرفويتحكمفيهاالنقودعرض

فيالفيدراليالاحتياطيومرنلسبريطانيافيإنجلتراكبنك

أغلبوتتبع.النقديةالىياسةفي-المتحدةالولايات

الذيالمركزيللمصرفالبهـىالتجاريةالبلدمصارف

وأخزائنفيتكونأندجبالتيالأموالحجميقرر

حجمويسمىالوداب!دنمبلالتىالمؤسساتكلحوزة

الاصياطية.بالمتطلباتهذاالأموال

معدلتخفيضمحاولةالمركزيالمصرفيستطيع

نأللمصرفيمكنكمااكتمودعرضبتخفيضالتخضم

تبنىقدبذلكويكون،ولةالمت!،1النقودعرضمنيزيد

يقللأنالمركزييستريئالمصرف.متشددةنقديةسياسة

منيقللكا،الاحتياطيةالمتطلإ،تبرفعالنقودعرضمن

ويقلتقرضها،أنالمصارفبإمكانالتيالنقودكمية

الأفرادبأيديالنقودتقلوبذلكالنقودعرضبذلك

والخدماتالسلععلىا!طلبينخفضوهكذا،للإنفاق

المركزيالمصرفأرادماوإذاالأسعار.ارتفاعحدةوتخف

.الاحتياطمتطلباتبتخفيضيقومفإنهالنقود،عرضزيادة

عرضمنيقللأنأيضاالمر!شيالمصرفيستطيع

بتسديدالمشترونيقومحيقالحكوميةالسنداتببيعالنقود

علىالصادرةالصكوكبوا!سطةمنهامشترياتهمقيمة

الصكوكهذهبدفعاإصارفتقوموعندمامصارفهم

أقلقروضاتمنحالمصارففإن،وعليهاحتياطياتها.تنخفض

التضخم.معدلوينخؤضالنقودعرضفينكمش

لتقييدالقوانينالحكومةتسنوالأسعار.الأجورقيود

فترةخلالفيهاللزيادة-!ووضعوالأسعارالأجور

لولبيامسلكاوالأممعارالأ-جورتتخذفعندما.التضخم

ويعتقدبينهما.التوازنأتحقيقمحاولةفيارتفاعهايتواصل

الأجورفإن،الزياداتهذهاكأبالحدأنهالاقتصاديينبعض

النهاية.فىستستقروالأسعار

الأجورعلىقيودوضعأننكثير(اقتصاديونويعتبر

الحدودهذهتحديدالصعبكأ5لأنهمجدغيرأمروالأسعار

تقييدأنآخرونيعتقدكماشاقا.يعتبرتطيقهاأنكما

الطبيعىوالهبوطالصعودفييتدخلوالأسعارالأجور

.والأسعارللأجور

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العقاريالرهنالبطالة

السعرالأيسارفيالتحكم

والطل!العرضالمعيشةتكاليف

السقودللمستهلكالأ!معاردليل

الاقتصاديةالدورة

العربعندالفروسيةبمالعربىالحصانانظر:التضمير.

الحيول(.)تضمير

)إرسالالتلفازالتردد؟تفممينانظر:.الاتساعتصمين

الهوائي.اشاديو(بميعمل)كيفالراديوالتدفازية(بمال!شارات

عديالصوتإشاراتلإرسالطريقةالترددثصمين

ويعد.إم.إفباسماختصاراوتعرفالراديو.موجات

الأساسيتينالوسيلتينالاتساعوتفممينالترددتضمين

والحديث.الموسيقىلإرسال

التيالمراتعددوهي،ثابتةتردددرجةالراديوولموجة

محدداتساعولها.الواحدةالثانيةفيالموجاتفيهاتتردد

الراديواتساعموجةخفضأورفعيتمالترددوفيأيضا.

اتساعولكن،المرسلالصوتذبذباتمعلتتناسبالمرسلة

يحفظالذروةتضمينفإنالعكعم!،وعلىيتغير،لاالتردد

تغيرولكنها،مستمرةالإرسالثابتةالمرسلةالموجةتردد

المرسلة.الصوتإشاراتذبذباتمعيتفقبماالموجةحجم

عنالمميزاتببعضالترددتضمينطريقةوتختص

عنالناجالتشويشمننسبياخاليةفو.الاتساعتفسمين

التيالتداخلاتمنأخرىأنواعوأيةالرعديةالعواصف

الترددتضمينويوفر.الاتساعتضمينإذاعاتعلىتؤثر

.والكلامللموسيقىصدقاأكثرنتيجة

أحدالترددتضمينموجةعلىالراديوإذاعةوتعد

نقليعدكماالتردد.لتضمينالرئيسيةالاستخدامات

فيمه!اتطورا(المجسمة)الصوتيةالإستريوفونيةالبرامج

ترسلالتردد،بتضمينالإستريوفونيالبثوفي.المجالهذا

قناتيمنأوصوتتكبيرجهازيمنالصوتيةالإشارات

ويسمى.نفسهاالراديويةالموجةعلىإستريوفونىمسجل

ويمكن.المفاعفالإرسالالطريقةبهذهبرنامجإرسال

غيربرامموسيقيةتبثأنالتجاريةالترددتضمينلمحطة

المعتاد.الإستريوفونيالبثإلىبالإضافةمنقطعة

تبقفمثلاأيضا،أخرىاستخداماتالترددولتضمين

الويقة.بهذهبرامجهامنالسمعىالجزءالتلفازمحطات
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النقلفىددإاتضمينأيفئاالتلفازشركاتوتستخدم

أ!لإرساصممنظاموهو،الدقيقةبالموجاتالراديوي

طويلة.لمسافاتهاتفيةمكالمات

مهندسوهو،أرمسترونجأدريناخترعوقد

أصبح.أم339عامالترددتضمينأمريكيإلكترونيات

منذواسعقنصاإعلىيستخدمالترددتضميننظام

العشرين.القرنمنالأردعينيات

الراديو.:أيضاانظر

بماليمينجناحاليسار،جناحانظر:.التطر!

الراديكالية.

وأنسي!علىالزخرفيةالأشكالخياطةفنالتطرير

لتشكياالعرزتوحيديمكن.والخيطبالإبرةمشابهةمادة

رسومذلكفىبما،الرسوممنومتنوعمحددغيرعدد

يرسما.ألمجردةأضطريزاتواأصاسواوالحيواناتالأزهار

عمليةأثساءفىيصمماأويطرزثمالنسيجعلىالشكل

التويز.

الثقافاتمعظمطورت،التاريخقبلماعصورومنذ

المطرزةالألبسةالناساستعملبها.الخاصةالتطريزات

وتتدرج.العامةوالأبنيةمنازلهملتزيينالمطرزوالأثاث

الثيابإلىالبسيطةالداخليةالدروعم!المطرزةالألبسة

الم!رزالأثاثأما.والفضةالذهببحيوطالمزخرفةالملكية

وأغطيةالكراسيوأغطيةالفرالقبياضاتمندفيتكل

وأثيابتطريزيستغرققد.الجدرانومستائرالطاولات

.الساعاتآلافالدقيقةأحرزبامليءأثاث

المشهورةالأمثلةمنبالعديدالانإلىيحتفظولايزال

المطرزةبايوحصيرةبينهاومنالماضيةالعصورأخطريزات

هذهيبلطول.الميلاديالثانيالقرنأواخرفيإنجلترافي

الغزووتصور.سم05وعرضهامترا07الحصيرة

.ام660عاملإنجلتراالنورمندي

والهواةاليدويةالصناعاتعماليقومالمأثور،وبح!صها

معظمبتطريزالآلاتفتقوم،أجوماأما.يدشياأضطريزبا

أيضاخاصةقطعإضافةيمكن!صماأضطريزامعط!منتجات

بالتطريز.القيامتستطيعحتىالمنزليةالحياطةلآلات

اورن(،)عدىالأشكالتوضيع.المحدقة4-السدسدة3المعقدة2-اطسطحةأ-العررسأساسيةأرئمجموعاتالمتداولةالتطريزغرز

تصكمميمفىالغرزلهدهالفعلىالاستخداماليسار()علىالصورةتوضح!سماالعرر.هذهمرعررةكلعم!!كيعية

.والصورةالأشكالسكلفىعررةلى!نفسهالحيطلوداستحدم.تطريري
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عريفط،بغرزالثقيلةالأنسجةعلىبالعملالمطرزونيقومدسيجللتطريزالمستعمليجالنصيسمى.الأقمشة

شد.بدونالنسيجببسطيقومونفإنهمللمطرزيمكنبحيثقماش3،أخلفيةعلىويثبتالظهارة

وقد.الأساسيةالتطريزغرزمنأنواعهناكالتطريز.غرريحدثأندونخلالهمنالتطريزخيوطبسحبيقومأن

الأنواعأحدإلىالغرزوتنتمي.المتنوعةالغرزمئاتمنهاطورالظهاريةالأنسجةتتضمن.الخيطأوالنسيجفيخمسارة

3-السلسلة،،المعقدة2-،ا!لسطحة-أ:التاليةالأربعة.والصوفوالحريروالكتانكالقطنمعروفةأنواععدة

ومسطحمستقيمبشكلالمسطحةالغرزتبسط.المحلقة4-أخرىوأقمشةوالجلدا.لقوىالورقالناسبعضيستعمل

ما.منطقةلملءواتجاهطولأيتأخذأنويمكن،النسيجلتبالةإلىالرفئالغزلالليفمنالتطم-يزخيوطوتتدرجللتطريز.

النسيجسطحفوقالخيطمنعقدافتشكل،المعقدةالغرزأما.اسميكةالجزلصط

حلقاتالسلسلةغرزوتشكل.الحبكةالتطريزعلىوت!يموإلصوفاللؤلؤيوالقطنوالكت!انالحريرخيوطوتعد

السلسلةضزوتستعمل.منحنيةوتكونببعضبعضهايتصلتستخدمكمااستعمالأ.الىلريزخيوطأنواعأكثربينمن

.الأشكاللتحديدأوالفرأغاتلملءوالحلقاتحجمهاتحديدأماالتطريز.فيالأحجامالختلفةالخياطةإبر

الموسوعةفىعلةذاتم!الاتفيالمستحملأفيوعلىالقماش!خلفيةنوععلى!يمد

ارررفىالموفتويزأقصثة،الأدلي!ة.إنتاجهمظلائماقىالىةدمهثهةالمطرزونويختارالتويز.

المطررةالصعيرةا!ززة!ال!برةا!طريزمنالاستعماللكثرةالمعرضةالكراسيأغطيةتصنعفمثلا

للبلىتعرضاالأقلالجدرانستائرتصنعبينما،متينةخيوط

الغرزحياكةفيهتتمالتويزمنشكل؟لإيرةالتطر!بعضويقوم.الأخرىالأقص!ثمةمنعادينوعأيممت

يسمىشبكيةبعيونلقمالقالمربعاتأوالفرأغاتخلالأخرىموادمنأوادسدفمنأزراربإضافةالناس

والتنجيد،والصور،،الملابسصناعةفىوتستخدمالتيلالخلفيالنسيجبشدعادةالمطرزونيقوم.لتطريزاتهم

بالإبرةالتطريزعرفوقد.الأخرىالأشياءمنالعديدوفيالغرز.بدءقبلدائريإطارإلتأوالشدإطارإليللقماش

النجود.بقمالتىقبلمنعندماأماالدقيقةالأعمالتطريزفيالاسلوبهذايفيد

منقطعةعلىحياطتهاوتم.المعقدةتدكإدىالبسيطةالأساليبم!تتراوحبالإبرةالتطريزعرزمنكسيرعددهناكالشائعةبعفالغرز

وتم.غرزةكلعمليتموكيف،الأربعالضزهذه(اليمين)علىالرسوماتوتبين.التيليسمىشبكىقماشربالإبرةا!طريزفي

.والرسوماتالصورةفيالعررمننوعلكلالحيطلوننفساستضكدام

ترصش*"!!يرررضلأ!3*:،!عى!حمهئ"!)حيا*اقيص3-3!!11!111غا!رأ-اع!

!*!*!*"ء:بن9!!ير4*:!لأكا!ع/الا!صو!ص-:!7-أ-ض----د-+"-كلط-كل!

*"ةيز*!!!ثر!بز!*،يرير:ءةزربرغبر3عكأ!!،لمغخزر"إكأء\/2ئهحث!كي!!كا*!كاحم!ولإصسمعهمللاححيحثرر!أ--!-!+
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الأكترالغررةهيايخمةغرزة

وهده،،لإسةالتطرير!يشيوغا

اليسارمىتخاطالمائلةالعررة

وتسمى،العلوياليمينإلىالأسفل

.الصغيرةالنقطةالخيمةأصعرعرز

عررتينم!تتكوداللعقدةالغرزة

أسفلستحاطقطريةإحداهما

أمااليحين،أعلىإلىاليسار

معكوسةحيمةعررةفهىالأحرى

التيل.معالقطريةالعررةلربط

عرزتيرم!تتكوراللتعارضةالغرزة

م!اليم!الأولىتحاطسفصلتير

والتالية،العلوياليسارإلىالأسفل

اليمينإلىالأسفلاليسارم!

الأولى.مإلعرزةمتقاطعةالعلوي

أ-آ؟11

ئجاعآاأآ%

مىتتكودفلورنتينأوبارجيللو

تقومألىوممكى،سيةرأغرر

وترتيمهاالعررةطولشعييرالخياطة

المتعرحة.الحطوطتصميماتلعمل
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التيل،علىمطبوعاأومطلياالنسقي!صنوقد

ونوعياتحادغيرطرفذاتتطريزإبرةالحائكويستخدم

خيوطأو،القطهنيةأضطريزاخيوطوهيالمرنةافيطمن

الغررتشملوالتري!ص.خيوطأوللتطريز،المغزولالصوف

الأساسيةأخرزةاإن.أصتمب!صةاسطحعلىمستوياتصكمميما

علىمربعةمساحةتشغ!!وهى.المتعارضةالغرزةهي

السلةنسيجطرزالغررهذهوتشما.التي!!شبكةتقاطع

رشيعخيطبوساطةلالإبرةيزالتصإيتموقد.العقدةوطرز

رمرفغرهـبرةأوالمغييرةالنقطتسمىصغيرةوغرز

.الكبيرةبالنقط

.الصغيرةالغرزةالدانتيل،التطريزبمأيضا:انظر

التطريزبأعمالأيضايسمىالصو!ثطريز

شيهتستخدمالتويزأ!أشكامنشكلوهو،الصوفي

تصميماتهذهأضويزاأ!أعماولمعظم.أصوفيةاالخيوط

المزصفعيراجسيصأاأضممالقامنأقمعةعلىبإبرةتثبت

صوفيت!!فتلتبعلىجحتوياسدياالخيطويسمى.المتين

أيضا.الصوفيالتطريزمعاملفوفتين

تصميم.أيابتكارفيالخيوطهذها!شحدامويمكن

وعلىزهورش!صلعلىهدهالتطريزأعمالمنكثيروهناك

التويزأعمالتشم!!وقدلطيفا.تنسيقامنسقةكرمةشكل

تطريز.غرزةأيةهدهالصوفي

التطريزا!شحدمواالقدماءالعبراني!!أنالمؤرخونويعتقد

وفي.عباداتهمفيهايمارسونكانوااشتيحيامهمتز!نفى

أغرنسياتاالنساءقامتعشر،أضانياأوعشرالحاديالقرن

أعرناوفي.الشهيرةالحائطسجادةبايو،سجادةبخياطة

أثاتوالستائرتزين!صانتعشرالثام!والقرنعشرالسالغ

لخيوطوالإنجليزيةالأمريكيةاأجيوتامنكثيرفىالتنجيد

صوربا!شخدامكثيرونيقوم،واليوم.الصوفيةالتطريز

.الغرضا!ذاالأخرىاالموادم!وغيرهاالصوفيةالتطريز

!نر-خ!7-أ

!!

.-1

لأ--!نمص

تتبت.الصو!يةالحيوطشيهتستحدمالتطريرمنلوعالصوفتطريز

القمالق.دلكعلىالمطوعللتصميمودقاسميطقماشعلىالخيوص

الجسمفيخاصةمستحضراتحقنهوالتطعيم

مناعةجهازالمستحضراتهذهتحفزو.مماعةلإكسابه

ولمكن.للمرضالمسببةالعواملمنمعينةأنواضدالجسم

معالجة)سميات(ذيفاناتمنالمستحضراتهذهتصنعأن

.للمرضالمسببةوالبكتيرياالفيروساتمنأو،خاصةبصورة

،أخرىموادحقنأجعنيكثيراتطعيممصطلعيستخدمر

الجسم.فيجاما،جلودل!تأوأ!الأمصاامثل

الصين،فيالقديمةالع!حورممذأضطهعيمااستخدموقد

طور،أم697عاموفي.الأماكنمنوغيرهماوالهند،

الناسلتطعيمطريقة،بريطانيطبيبوهوجر،إدوارد

ويسمى.الجدريبمرضالإصالةمنأ!قايتهمأجقرابجدري

الصأمطبمالجلديالتطعيمس!إلجلدعلىالتطهعيم

التطعيمويسمىبمالجلديتحتالتطعيمفيسمىالجلدتحت

بينماالعفملةبمداخلالتطعيم،أحضلاتاأنسجةداخ!

الوريد.داخلأخطعيماأ!ريدافيأضطعي!ايسمى

ع؟المرإدوارد؟جنر،لوي!؟باشير،:أيفئاالض!!

التحصين.

بحفريصئكادةالزخرنةمننوعالزصلمحيالتطعيم

بمادةالمحفورالجزءويملأالمواد،إحدىسطحعلىتصميم

ويلائم.المحفورةللمادةمغايرةمادةعادةوتكون،أخرى

منالمصنوعةالأثاثاتإنتاجعامةبصورةالزخرفيالتطعيم

أمريكافيصنعصكتبخزانةفيم!ضبايزي!خشىزخرفىتطعيم

حشبس!صوعةوهي،بيضيالمطعمةالأجراءوش!ط!أم181عاء

وأ!يفتداك!.أ!نهماهوحيحشبعلى،وضعت،!اغليلوله

الصور.لعضعليهرسمتا!دياالرحاحم!ألواالرحر!ةإلى
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ذلكهوشيوعاالزخرفىالتط!جمأنواعوأكثر.الخشب

اللونخفيفالخشبمنأطواقأورفيعةخطوطلهالذي

خشبمثل،اللونداكنةالخحخمبمنأرضيةعلىمثبت

الماهوجني.

الخشب،وتطعيمالزخرفيالتطعيمبينأحياناويخلط

لتطعيماوبالنسبة.علاقةالزتضفيبالتطعيملهاتقنيةوهو

خشبيةقط!منخارجيةمزخر!شةطبقةفإن،الخشب

.أثاثقطعةفيخشبيإطارعر،توضعالأشكالمتعددة

أوالزهورأوالغريبةالزخرفةمزانمطاالقطعهذهوتشكل

التطعيمفنفيالفرنسيونالخزائنصناعوبرع.الأشكال

عشرالثامنالقرنخلالالخشبوتطعيمالزخرفى

يسمىالذيالزخرفيإضطعيماأنواعأحدوفي.الميلادي

وأ،المصقولالفخارمنملونةصغيرز!قطعتوضعفسيفساء

الجص،مثللاصقةمادةعلىأخرىموادأيأوالزجابئ،

.صورةأوتصميمالتشكل

.الأثاثالفسيفساءبمأيضا:انظر

)محاو!تالطقسالاستمطار،انظر:.السحابتطعلم

.المطر(سغوط!سمبا)أالمطر،(الطقستطويع

لتكويننباتينمنجزءينأتحادعمليةالئياتثطعيم

الأشجارمنكبيرعددإكثارويتمواحد.نبات

التطعيمالمزارعونويستخدم.التطعبمبولمماطةوالشجيرات

وعلا-جها.النباتاتلتحسينأيضا

الطعم،نباتيفن:قطعتينوجوا!التطعيميتطلب

منعقلةأوغصنأوبرعممز،الطعمويتكون.والأصلى

يركبالتيالقطعةفهوالجذريالأصلأوالأصلأما،ساق

الجذر.فسيلةأوالتطعيما.جذرأيضاويسمىالطعمعليها

-اللحاء

المولدهلطبقة

الحتب-

القلف-

الكسب-

اللحاء-

المولدةقة

الحشب

القلصس

يأ-أصلإلى-نباتمنعقدةأوبر!م-الطعموصليشملالتطعيم

لباتمولدةطبقةليكونالكفيمص!آحر.لنباتالجذريالمجموع

والماء.الغداءيحملالذيوالخشب4اللحاالمولدةالطبقةوتنتجحديد،

حزءايتضمنوقد،الجذريبالمجموعالنباتالأصلويزود

الطعميكونأنيجب،التطعيمينجحوحتى.الساقمن

متقاربة.أنواعمنيكوناأنأوالنوعنفسمنوالأصل

ويحدد.المطعمللنباتبخصائصعهجزءكلويسهم

تنتجالتيوخصائصهاالزهرةأوالجوزةأوالثمرةنوعالطعما

ويحددالمطعمالنباتالاصلويغذي.المطعمالنباتعلى

وإنتاجيته.حجمه

التطعيماستخدامات

موجودةأنواعإكثارهوللتطعيمالأساسىالاستخدام

بماالفاكهةأشمجارمعظمإكثاريمكن.النباتاتمنومختلفة

العنبتطعيمويمكن.التطعيمبوساطةالجوزأشجارفيها

المزهرةالنباتاتمنالنادرةالأنواعإلىإضافةوالورد

والداليا.كالمغنوليا

الأصولتشابهأنيمكنلاالتيالهجنإكثاريمكن

التطعيم.بوساطةالبذورمنإكثارهاتمإذامنهاالمأخوذة

،المثالسبيلعلىماكلنتوشتفاحمنالمأخوذةفالبذور

الفاكهة،منالنوعلهذامشابهةأشسجاراتنتجأنيمكنلا

نفصلهتفاحاينتجالماكلنتوشطعمفإنذلكومع

أشجارإكثارأيضاويمكنمنها.المأخوذةالأصولخصائص

فروتوالجريب،سرةأبوبرتقالمثلاللابذريةالفاكهة

.اللابذري

ينتجهالذيالفاكهةنوعلتغييرأيضاالتطعيميستخدم

منالتفاحمنأنواععدةوتربيةإنتاجيمكنفمثلا،.النبات

طعوممنمختلفةأنواعبتركيبتطعيمهتمإذاالأصلنفس

أشجارمنجديدنوعإيجاديمكنلا،ومدلك.التفاح

منوالأصلالطعمكانلوحتىالزهريةالنباتاتأوالفاكهة

أصلعلىالمطعمبارتليتكمثرىفطعم.مختلفيننوعين

بارتليت.كمثرىينتجسفرجل

فتطعيم،التطعيمبوساطةالنباتنموطبيعةتغييريمكن

الليمونفأشجارالنمو.فترةيقصرالناميةالجذريةالأصول

وتحملبسرعةتنمو،الأخرىالأنواعوبعضوالبرتقال

مطعمة.كانتإذامبكروقتفيثمارا

للظروفالنباتتحملزيادةفىالتطعيميستخدمكما

فالأصول.الزراعيةللافاتالمقاومةوزيادةالصعبةالبيئية

باردةحرارةدرجاتتحتوتعيحق،رديئةتربةفيتنموالتى

هذهمثلتتحمللانباتاتأنوأعبطعومتطعيمهايمكن

لمرضالحساسةالكمثرىأنواعتطعيميمكنمثلا.الظروف

،المرضلهذامقاومسفرجلأصلعلىالناريةاللفحة

.العدوىفرصةتقلوبذلك

وأحجامها.الأشمجارشكلمنيغيرأنللتطعيمويمكن

تنتجقوةأقلجذريةأصولعلىقويةطعومتركيبتمفإذا
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ثمارا)القزمية(القصيرةلأشجاراوتحم!.قصيرةنباتات!.لم)ش.أ*أ/؟أ9ا!رع-لىلأ/ص

وقطوفهارعاشهاسهلةوتكون،الأشجارالعاديةعنمبكرةلا+بغأ"!زإ؟*لح؟ءير!؟

/إة1بزكاأ7--أ\زر!-*-و،/!خمم"!بربم

التطعيمالنباتمربويستخدمكماحجما.أصغرلانهادانيةبخ"رر*3-؟الصعهاالإ3*أا0-،لمبرا.-!/ص!*؟أ!!41-س

أماكنفيالطعومفتركطالمتضررةالناتيةالأجزاءلعلاج.؟*نما!1)*،يم/؟-ص.آص!1!بمكاا\ص؟ءعصئم

.ءسلأير!7يما،لمج.ءاش

إأ

.المكسورةأ!غصان1)ءنم/كاأاجم!*اا!1رزل!!بررش1لأ
لا-ء/ل!ا"

وأاللسانىالتطعيمهوا!متخداماالتطهعممأنواعوأكثر"المس!الأصلا/ي!إكا؟سمع/.!!-*إ:،

الدطعيمعلوا

-أالتطعسمأئر

111

جميعوفىالقلفي.والتطعيمبالشقوالتطعيمالسوطي"2.أ؟أء-بر%؟

لكل)الكمبيوم(المولدةالطبقةيتلامسأنيجبالطرقاأ!ألأ.2.أ*

النسئفيرقيقةطبقةالمولدةوالطقة.الأصلواأطعمامنأقطارححماش!صلىبحيىالأصلامعالص!ااوصلهواللسانيالتطعيم

.واثالحا"بينوتقعممطاولحطديقطعيعطثامائ!،قطغاوا!صلالطعمايقطع.متساوية

الطبقةمنجديدةخلايانموأثناءبالأصلالطعمايلتحماات!.سلحثطخماالتطعيمبمتسمعوتحتمارأ!طعتاراتثهتو!نهما.

الطعميبقىأنيجبالخلايا،هذهتشكلوأثناء.المولدة

مناطقالبستانيونيلفوعادةأماكنهما.فيمثبتينوالأصل

مسمارايستخدمونأو،مطاطيةأحزمةأوبأترطةالتطعيماليقييمر7

ألايج!،التطعيمينجحوحتى.م!صانهصىالطعمأضشيتز+،+لم9،كة":ا؟

اء.ا.*إلإة

إذاورطبباردمكانفىمسبقا.المقطوعةأتتعرصرتحفف"،نسجةمزعأ.%اأ!عوءانيكغ/أيماأ1يم!ئم!اأح!التصعمءايمبر،

??/احرأ:/ا*لآ3برعإا،لم

بعدقطعها.بعداكثراويوملمدةاستخدامهاتاجيلأريدإلأ؟3/لا!أآأ3أاأ!أأك!إأ

بعجينةالتطعيممكاندهنيتملم!إلص!ألجماعلىفا!صل،اد!كيمز)ا!ااأ!لماأ)%أ؟2*أأأكهلم3"--كأ،لمألى!6ئج

!-خإ*.،-ةبر.4ءبرأز-!!-!إزبراثغإئئنم!نآ!6(ش!،لالأص%خمبرت-ا

لنوعك!السماالطعوسشجدااولمطعلسوألسطعمما"هذلمطعممااح!أيم!حم!لال!ال!اأءاللاآا!نمهنن"ال"أ،لا!ماصلم!مبملمك!ماص؟!أتج!قيأإبم2!يز!ألمحببم3بخ.!ع!أ!مئملمإل!!كغ!
مسماويير.والاصلالطعم!وايكودعسدما4كطأ"،أ

ءجرو

والسطحالطعمقاعدةسط!قطعويتم.ممكنوقتبأسرعطعم!!قواعدوتشد!أ،ص!!.1قمةع!قطعيعمل.بالشقالتطعيم

المائلالطعمسطحيقطعثممائلا.أقصعاالمرصلالأع!االم!ضهو!ةا!اطق:تغطىالقضر.خاشىتعرريتماأسف!!،ستسك!ط

ءأضصيم.الشفا

شبت.الاصلسطحفيمماثلقطعويعمل.سم1،ءبعمق

ويغطىالطعممكانويربطالسطئ!قطعفىالطعملسان

ليالنمولحدلعدلبهللطبقهالطعمااأدلمدويحبماأ.بشمعوالبطعيمآحكلوو

..اشا!حيبما

الرابطة.الموادتنزعشهر،ا!رو؟2؟:

الشتاءمنتصففيالتطعيمهذايتم.بالشقالتطعيم%غ،2جمح/،؟ءأ

ولكنهحيأنهأيالسكونطورفيالنساتيكونعندماألم!ا،؟أ-سارو3نر7أ)-! لمءجمحيعحكمأ

يكولكدقأل!صللتطعيمل!جراالنوعققط!إمنأصغرالطعما.قطرآالاألم!أ،إأا

ء?.ء--!:كا.---ء-+-:-أ""7سء-7-:ل!-أش-؟آس7--ص/ص--لا-إلم

الاصلسطحأقسمثمبالمنشار،أفقياسط!الاصلاقطع!غ!بر"-ح؟-"!أء-ص-1-؟!!!ع؟ساأألم؟!سلم*:

السطحنعم.سنتيمتراتعدةبعمقالمنتصفمنالمنشورخاول!:ألملمحا1شعا**ى.--.س،أ!؟"3.

-ء!س.-.-01--!"*!373!-!!

علىمنهماكلقاعدةوجهزطعميناقطع.حادةبس!سين-!!تج!---.-.-وءة.!س..-سب..كا"4--.ض!*

الشقبسأحدعلىصهماىاغرز.!!نلثكلبواسط!م!صاله!يويتمتأ!عماايقطعقيويقشريقطعالقلفيالتطعيم

الطحمفيالمولدةالطبقةتتلاقىلحيثالأص!!فىالموجودعدةعررومم!سآ.ابعتمعال!حتو!ةا،سطح1تعص!!ثممسمار.

الأس!إلمعرضة.علىالتطعيمشمعادهن.والأصل.الأص!!اصلطوم
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لتطويرويستخدم،والشجيراتالأش!ارلإكتاريستخدمالتطعيم

الصورةفييبدو.والسيقانالأعصانأضرارولعلاجتحملاأكترنباتات

لسانيا.تطعيمايجريمزارغ

يبدأعندماالربيعفيإ.جراؤهيتم.القلفيالتطعيم

طعومعدةأقطع.القلفتصشيرويعسهلالنموفيالأصل

وقتيحينوعندما.الربيعحتر،واخزنهاالشتاءفي

فيالقلفانشرثمبالمنشار،الأصلساقاقطعالتطعيم

قاعدةاقطع.الطعملوضعكافهيئوبمسافةأماكنعدة

ومنسم،3لمسافةواحدةجه،منمائلاقطعاالطعم

القلفبينالطعمركب.سم51.لمسافةالأخرىالجهة

يمالطويلةالقطعجهةتتلام!لىبحيثوالخشب

غطمسمار.بوساطةالاةصلمعالطعمثبت.الخشب

التطعيم.بشمعالتطعيممكان

بالعينالتطعيموتتضمن.التط!يممنأخرىأنواع

التطعيميستخدم.الدعاميوالتطيمالقنطري،والتطعيم

كطعوم.الساقعقلمنلأ،بىالبراعمالبرعمةأوبالعين

الأصل.قلففي+حرفش!شلعلىقطعاالمزارعيعمل

لأسفل.القطعفييضغطثمالبرعمويركبالقلفويقشر

التيالشديدةالأضرارلعلاجفيستخدامالقنطريالتطعيمأما

معالطعومتوصل.القلفمنواسعةمساحاتأتلفت

الدعامي،والتطعيموأسفلها.التالفةالمنطقةفوقالأصل

المزارعيزيلحيث،!عجاورينكامليننبابنتطعيمهو

الأسطحيوصلثمالنبابنمنك!،قلفمنصغيرةمساحة

الأسفلالجزءيقطع،الالتحاموبعدويربطهما.معاالمعرضة

النباتين.أحدمن

أسفرجل.ا،الكمثرى:أيضانظرا

.لبيوريتانا:نظرا0لتطهريونا

.المؤخرةبرلمانبمالطويلالبرلمانانظر:.برايدئطهير

العذراءمريمتطهيريوميوم.العدراء،مريمتطهير

يحتفلفبراير،منالثانياليوميصادفالنصارىعندعيد

المعبد،إلىالوليدالمسيحفيهأخذبأنهيعتقدالذيباليومفيه

عيدمنيوفا04بعدالاحتفالويقعاليهود.لعاداتوفقا

يجريالميلاد.بعيدالاحتفالاتدورةنهايةويحددالميلاد،

ثمبالبركةالشموععلىبالدعوةيس!ىمااليومهذأفي

عيدأضواءذكرىالشموعوتعيد.المتعبدينعلىتوزيعها

لمريمسمعانالقديسقالهماإلىأيضاوترمزالميلاد،

نورهيبسط،إشعاعمصدرالمسئسيصبحبأنويوسف

اليهود.غيرمناسمكانعلى

فيكانبينما،بالمسيحخاضاالانالعيدهذاأصبح

المسيح.ميلادبعدمريمبتطهيراحتفاءالماضي

(.الحديثة)النظرياتالحياةانظر:.ئياووالتطور

الكاثوليكيةالبابويةالكنيسةقبلمنإشهارالتطودب

النصارىمنالمرموقينالدينرجالأحدترفيعبموجبهيعلن

ويمنح.القداسةإعلانأيضئاويسمى،القديسينمنزدةإدى

والمهرجاناتالصلواتوتقام.قديسمرتبةالشخصهذا

وتدعو،اللوحاتلهوترسمللقديص!.وتكريمااحتراما

وتهتدي،القديسحذوتحذوكيجماهيرهاالكنيسة

حياته.بسيرة

حياةعندقيقاتحقيقاالكنيسةتجري،التطويبقبل

الاختباريتطلبوقد.فضائلمنبهيتحلىوماالشخص

إلىمنسوبةعديدةكراماتوجودعلىأدلةإبراز

اتباعفىيحتذىمثلبأنهالشخصيعلنثم.الشخص

إلىيرفعولا.والروحانياتللعبادةمكرسةحياةأسلوب

،الناسمنالقليلإلاالتطويبطريقعنالقداسةمنزل

لاالكنيسةأنضمنايعنيلاماشخصتطويبعدمولكن

القديسبن.مرتبةبلغقدتعتبره

السلامعليهالمسيحرسلكانالنصرأنيةبدايةوفى

وبحلول.العامبالإعلانقديسونبأنهمويشتهرونيكرمون

فىالنصرانيالدينرجالبعضكان،الميلاديالرالغالقرن

قبلمنقديسينبوصفهميعاملونالمناطقمنعدد

بأكملهاالكنيسةاعترافإلى،الغالبفيأدىكاالجمهور،

بالتدريج،التطويبطريقةأصبحتوقد.القداسةبهذه

أ!ريكالقديسهورسمياطوبمنأولوكان،رسمية

.أوغسبورغأهاليمن،م399عام

القديسين.جميععيدأيضا:انظر
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رأتغييراتإحداثإلىمصطبيشيرالتعليمتطوير

الدولفيسواءالتعليمونظامالتعليما.نظامفيتعديلات

فىويؤثريتأثروإنما،بذاتهمستقلاليسالناميةأوالمتقدمة

والاقتصاديأحسياسياالنظام:مثلالمجتيمفيأخرىأنظمة

نأنجدولذا،أضقنىواوالثقافيوالاجتماعيوالإداري

العشرير،القرنمنالأحيراسبعافيحدثتالتيالتغيرات

النظامفيتغييرإحداثالدولمنكثيرفياستوجبتقد

دها.التعليمي

فىتحدثا!التغييراتإلىالإشارةفيتستخدم

وتطوير،التعليمإع!لاح:مصطلحاتثلاثةالتعليميالنظام

التعليم.بناءواعادة،التعليم

إنى-عادة-المصطلحهدايشير.التعليمإصلاح

هذهأكانتسواءالتعليما،نظامفيجزئيةإصعلاحات

فىسنةإنقاصأوزيادةمت!!التعليماهيكلفىالتغييرات

علمىإلىالتشعيبنظامتعييرأوالتعليممراحلإحدى

مضام!تكطأر،الثانويةالمرحلةفىورياضياتوأدبى

بعضوإدخال،المقرراتحذهـبعضأوإضافةالمناهمثل

خدماتتقديمفيأو،المقرراتبعضفيالجديدةالمفاهيم

رياضياالمدرسيبالنشاطالعنايةمثل،المدرسةفىالتعليبم

المقررةالكتبتطويرأوثقافيا،أواجتماعيااوكان

!ما!،الإجراءاتإلىموجهاالإصلاحيكونوقدونحوها.

الفصلينونظامالدولبعضفيالكاملاليومنظام

ذلك.ونحو،المعتمدةالساعاتونظامالدرامميين،

الإصلاحات!مياسةعنالمتخصص!تبعضيقول

متناقيهـةشأحجارأغاءدإأشمبهإنها،التعليمنظامفيالجزئية

أ!عاسدإقامةأملىعلىآ،نهربمجرى،مختلفةمواقع

أسهر.امجرىتحويلأوالمياهفيهتحتجز

إجراءاتإلىيشيرالتطويرمصطلح.التعليمتطوير

الاثارإلىالتطويرفيينظرحيث،التعليمنظامفيأعمق

يحدثالذيشالتغيير،التعليميالنظاممكوناتبينالمتبادلة

فيتغييرايقتضي(النظاممكونات)أحدالتعليمأهداففى

أساليبوفيالتعليميةالموادوفي،المناهجمحتويات

التقويم.طرائقوفيالمعلمينتدريبوفىالتدرلس

هوالتطويرعليهيعتمدالذيالأساسىوالافتراض

تدنيهوالتعليمنظامفيالجوهريالعيببأنالتسليما

وأمعلمينأوكانواطلالافيهالعاملينأداءمستويات

المركزيةالسلطةتتدخلأنهىيرالتصوأآلياتوأنإداري!!،

ووضعالتطهويرأهدافبتحديدلتقوم،التعليميالنظامفي

الفئاتأفراديؤديهاأنيجبالتيالادوارووصفأولوياته

،والموجهونوالمديرونوالمعلمونالطلاببالتعليما:المعنية

بصورأدائهماوتقويمإياها،تنفيذهمومتابعة،إليهموإبلاغها

تستهدفالتعليمتطويرحركاتأنيعنيوهذا.شتى

الجامعىللتعليمالختلمةالمراحلفىأساسيةاحصحبيوترادراسةأصبحت

التصيقى.وا

عملياتوزيادة،التعليمعلىالمركزيةالسلطةقبضةتشديد

.والعقابالثوابنظاموتطيقوالضبطوالإشرافالمراقبة

فىالتغييراتمجالفيالحديثةالدراساتعنيتوقد

البلادبعضفيجرتالتىالمحاولاتبتقييمالتعليمنظام

التعليم.تطويرأوالتعليمإصلاحشعارتحتالمتقدمة

تحقيقفيالمحاولاتهذهقصورالدراساتبعضوقررت

تداولآالأكثرالمصطلحصارولذاممها،المنشودةهدافالأ

التعليم.بظءإعادةمصطلحهو

!دمالمصطلهذايعنيلا.التعليمبناءإعادة

البناءلإقامةانتظارانشاطهايتوقفأنأو،الحاليةمؤسساته

بالتصوراتجديدةتصوراتتستبدلأنيعنيوإنماالجديد،

نفوسفيالتصوراتهذهتستقرأنويجب،للتعليمالحالية

الهرمقمةفيهمومنوال!داريينوالمعلم!تالطلاب

وخاصةبالتعليمالمعنيينكللدىتشيعوأن،التعليمي

.الطلابأمورأولياء

التعليمبناءإعادةفيأساسيةموجهات

أسامميةموجهاتعلىالتعليمبناءإعادةحركةتعتمد

كيفالطلابيتعلمأنهي،التعليمغايةأ-منها:

الذاتيالتعلممثلأفكارإطارفيالتعلميتابعواوأنيتعلمون

بحيث،بالعملالتعليماقتران2-.الحياةمدىوالتعلم

ومقتضى.والمجتمعالفردعلىاجتماعيعائدللتعليميكون

فيالعمليبالتطبيقالن!يالفكرالتئامضرورةهوهذا

عملالتعلم3-.مراحلهسائروفي،التعليممجالاتكل

لدىالفعليةالإمكاناتيفجرواأنالمعلمينفعلى،ذاتي



947التعليمتطوير

وأعلاها،والتلقينالحفظذاكرةتنميةشمأناوأقلهاالمتعلمين

وللأوضاعللذأتالناقدالتفكيرتنميةأثراوأبقاهاقدرا

إنسانيواقعلتأصيلالمشروعةالبدائلوأبتداع،الاجتماعية

تواجه-قاطبةالعالمبلادفى-التعليمنظمإن4-.أفضل

والاقتصاديالسياسيالنظاميخصمامنها،شتىتحديات

بالانفجاريتصلماومنها،والديموجرافيوالاجتماعي

وأن.ألاتصالوسائلفىوخاصة،التقنيةوالثورة،المعرفي

الإصلاحعملياتفيهاتجديلنالتحدياتهذهمواجهة

القائميننواياكانتمهمامركزيا،التعليمتطويرأو،الجزئي

الذاتيةتأصيلإلىالتعليميتوجهأنضرورة5.صادقةبها

الاعتلالحالاتلعلاجيتصدىوأنأمة،لكلالثقافية

المجتمعفيتنشأالتيوالخلقيوالاجتماعيالاقتصادي

الدينيةالقيمتأكيديعنىوهذا،مختلفةلأسباب

نإ6-مجتيم.كلفيوالثوابتوالخلقيةوالاجتماعية

تعنىبنائهإعادةوإن،ثقافينسق-مجتمعأيفي-التعليم

وقيموتصوراتمعتقداتإحلال-النهائيالتحليلفي-

فيهوالمشاركينبالتعليمالمعنيينلدىجديدةومعارف

التعليمي،الإنتاجمجالفييعملونالذينالمعلمينوخاصة

فيالمعاونةوالهيئاتوالمديرينالطلابإلىباللإضافة

التعليم.مؤلسسات

جذريةتغييراتتقتضيالأساسيةالافتراضاتهذه

وفي،التنظيميبنيانهوفي،التعليمأهداففيشاملة

التعليميةالموادوفى،تقديمهأساليبوفى،مناهجهمضامين

وفي،التعليماسمتراتيجياتوفىونحوها(المقررة)الكتب

التعليمنظاموإنجازاتوالمعلمينالطلابإنجازاتتقويمنظم

.عامبوجه

الحدشةالدراساتمراجعةتدل.التعليمتطويرصيغ

لتطويرصيغتينهناكأنعلىالتعليمنظمتغييرمجالفي

بنائه.إعادةأو،التعليم

بينتسويعحناعية،تقنيةبأنهاتوصفالأولىالصيغة

وأالأسلحةأوالأغذيةمصانعوتطويرالتعليمنظامتطوير

وأ،التعليمإصلاحأنال!يغةهذهفيويفترض،الأحذية

للوصولوعملياته،مدخلاتهتحسينيعني،تطويرهبالأحرى

مجالمنالصيغةهذهاستعيرتوقد.مخرجاتهتحسينإلى

التعليه!.مجالاتفيوطبقت،الأعمالوإدارةالصناعة

شيوعاوأكثرها،الصيغةبهذهالتصاقاالمفاهيمأكثرومن

والإدارةالكفاياتعلىالمؤسه!والتعليمالمحامعبيةمفهوم

ونظاموالميزانيةوالبرمجةالتخطيطونظام،المتخصصة

ونحوها.التوصيل

الافتراضخطأعلىحديثةبحاثنتالبندلتوقد

الأخرىالنظموبينالتعليمنسقبينيسويالذي

.المستشفياتأوالسجونأوالمصانع:فىالمستخدمة

مغزأهآخربمافتراضعلىالصناعيةالتقنيةصيغةتعتمد

يتولاها،علويةسلطةفيهتجديأنيمكن،التعليمتطويرأن

فىهممنمعبالتعاون،التشريعيةالسلطةقمةفيهممن

استراتيجيةوضعطريقعنوذلك،التعليميةالسلطةقمة

الإجرأءاتوتحديد،لإصلاحهخطةورسم،التعليملتطوير

ولوائحقوانينصورةفىالخطةهذهلتنفيذاللازمة

التعليمي،البناءوسطفيهممنإلىبهايدفع،وتعليمات

متابعةالقمةأهليتولىأنعلى،قاعدتهفيهممنوإلى

وتطيقالعاملينومحاسبةالأداءومراقبةوالتنفيذالإشراف

.والعقابالثوابمبدأ

التعليمإصلاحفييتبنىأنهالافتراضهذاعلىويعاب

فييجديلاوأنه،أسفلإلىأعلىمنخطيا،نموذجا

بمجردتطويرهشملا،ثقافىنظامالتعليملأن،التعليمتطوير

هذاتبنىيحدثهماإلىبالإضافةهذا،والنواهيالأوامر

المجالفيللعاملينشتىإحباطاتمنالمتسلطالنموذج

مقاومةإلىوتحفزهمأنفسهمفيثقتهمتقللالتعليمي

مختلفة.بوسائلالتغييرأوالإصلاح

إيكولوجية،ثقافيةصيغةبأنهاوتوصفالثانيةالصيغة

التالية:الأساسيةالافتراضاتعلىالصيغةهذهوتعتمد

ثقافةتجسدالختلفة،العالمبلادفيالتعليمنظم-ا

فياتحدتوإنالتعليمومؤسساتقطر،كلفىالمجتمع

فإنها(المناهج،الختبرأت)البناء،العامةالمظهريةهياكلها

فرعيةثقافةتمثلمدرسةكلإن2-.مختلفةثقافاتتمثل

نأبمعنىبمالأخرىالمدارسثقافةعنتخعلفقدبعينها،

)الطلابالبشرمنمجموعاتتضممدرسةكل

البشرمنالمجموعاتلهذهوأن(والمديرينوالمعلمين

واتجاهاتنظرووجهاتواهتماماتوقيمامعتقدات

النهوضإلىتدفعهمالعملوفىالفكرفيوعادات

للتعليم،النهائيالنابخفيتؤثر،معينةبكيفياتبأعمالهم

نزعاتهموفيالعقليةالمعرفيةإنجازاتهمفيوتتمثل

وفىشخصياتهموسماتطموحاتهموفيالوجدانية

تحلمدرممةكلإن3-بها.يقومونالتيالسلوكألوان

خاصة:اجتماعيةبيئةوتكتنفها،معينةطبيعيةبيئةفى

الاقتصاديالمستوى،والتجهيزاتالمباني،الجغرافيالموقع

وسائل،المدرسةحجم،وألممرهمللمتعلمينوالاجتماعي

وتؤثر،بالمدرسةتحيطاجتماعيةومؤسساتإليها،الوصول

وصفإليهيشيرماوهذاوإيجابا.سلئاانجازاتهافي

لاالتعليمتطويرإن-4)بيئية(0إيكولوجيةبأنهاالصيغة

نأيمكنهاالتيالفئةوإنبعد،منالتطويرعمليةفيهتجدي

التعليمحقلفيالعاملينفئةهيحقاالتعليمتطور

تطويرسياساتواضعىبينالثغرةاتساعوإن)المعلمون(،

وإنصعبا،أمرابينهماالتواصليجعل،والممارسينالتعليم
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التواصلانقطاعإلىيؤديقد،أعلىمنالتطويرفرض

التعليم.فىالتجديدمقاومةوزيادة

علىوتأسيسا.الصناعيةللصيغةبديلةإجراءات

الثقافةالحديدةالصيغةأنصارفإن،السابقةالافتراضات

بنائهإعادةفىبالأحرىأوالتعليماتطويرفىالإيكولوجية

الخطىاصتطويربايستبدل-أ:التاليةالبدائليقدمون

أه!يتولاها،جماعيةالقيادةفيهتكونتطويرالسلطوي

الخبراتوذوو،التعليمبشؤونالمضبوطةالعلميةالمعرفة

تقومالتيالمبادراتينفيلاوهذا.بمجالاتهالعميقةالحية

وواحباأصسلطةالأهلحقايعتبرهاوإنماالمركزيةالسلطةبها

فروضأنهاعلىمبادراتهمإلىين!أنيعنيوذلك؟عليهم

والإضافةوالحذفوالتصحيحوللتعديلللمناقشةقابلة

تستبدأ2.المعنيةالفئاتمعمناقشتهابعدوالرفف!،

أوتباد،الديمقراطيوالحوارالتفاعلىألوانمنشتىصور

مستوياتفيأخعليمابأمرالعنيةأغئاتاب!تالنظروجهات

السلصةأتصدرهاأطوالإلتياووالتعليماتبالقوان!تمختلفة

واتباخ،البيروقراطيالإصرارعنالعدول3-.المركزية

والطهلابوالموجهينالمحلمينعلىتفرضالتيالتعليمات

بالتعليما،المعنيةالفئاتلكلالمتاحةالمساحةزيادةإلى

وتتصل،حياتهمتمسالتىالقراراتاتخاذفيللمشاركة

والإشرافالأداءمراقبةعنالعدول-4.بممارساتهم

علىوالقدرةالثقةمنمعينمستوىافتراضإلىوالمحالمحبة

يتموأن،الممارسينجانبمنالتصرفوحسن،الفهم

تعت!دهالذيالمحاسبيةبمفهوماحسمؤوليةمفهوماستبدال

حريةمنكافقدرإتاحة5-.التقنيةالصناعيةالصيغة

نطاتفيأضعليماتغييرالأتمجاشىللعاملينوالعملالتفكير

لإعادةالمطلولةالمسؤولياتلتوزيعبالنسبة،عليهيتفقما

بعضهمفيهايقعقدالتىالأخطاءواتخاذ،التعليمبناء

التخطيطمركزيةمقولةعنالعدول6-.لتعليمهموسيلة

منكبيرقدروإحداثالتعليمتطويرفيالتنفيذمركزيةولا

تطويرإجراءاتكلفيمركزيةواللاالمركزيةبينالتوازن

التعليم.

الدولفيوالتعليمالتربيةبموالتعليمالتربيةأيضا:انظر

الكبار.تعليم،العربيةالدولفيالتعليمبمالإسلامية

الموفموععناصر

لتعليماتطوير-أ

أخعليبم.اإصلاخ-أ

التعليم.تطوير!-

التعليم.ساءإعادة-ح

التعليمبناءإعادةفيأساسيةموجهات-2

التعليم.تطكويرصيع

الصماعية.للصيغةبديلةإحراءاتب-

مجموعةفيهاتقومللاستمتاعورياضةهوايةاوودص

النهرمجرىأسفلإلىوالتعويمدالطفوالأشحاصمنصغيرة

لمحبيهاأغرصةاالتطويفرياضةتوفر.الأطوافعلى

سسمبأسلوبالخلابةالمناظرذاتبالمناطهتللاستمتاع

والتحديبالمغامرةالناسمنكثيريستمتعحيث.أعذوبةبا

الانحدار.الشديدةالأنهارفوقيفأضصوأافينهيجدوالذي

يتمقدأو،قليلةساعاتبالطوفالرحلةتستغرت

.أيامعدةبعدلتنت!معسكررحلةمعدمجها

وأكثرأمتار.وه.73بينالأطوافمعظمطولشراوح

المسطحةغيرالأطوافهيا!ستخداما،الأطوافأنواع

الصناعي.با!لطاطالمغطاهالنايلونأليافمنوالمصنوعة

تتكون.المدورةالزواياذاالمثلثالأطوافهذهش!ص!ويشبه

بتوجيهللقيامأشمخاصستةمنالتطويفمحموعاتمعظما

بالمجاديض.الطوف

منوبالرغم،الانتقالوسائلأقدممنأطوفايعد

الثمانينياتفيإلاشعبيةهوايةالتطويفيصيحأص!ا،ذلك

.الميلاديالعشرينالقرنمن

السند؟للتداولالقابلةالأوراقانظر:الئظهير.

الإذني.

حمضبينيحدثكيميائيتفاعلالكيميائيالتعادل

فإنتاما،التفاعلكانوإذاوماء.ملحعنهوينتجوقاعدة

حمضيهوالامتعادلاعادةيكونالنهائيالملحمحلول

فيالمهمةالتفاعلاتأحدهووالتعادل(.قاعديهوولا

وتشمل.الصناعةأفرعمنالعديدوفىأحجميائياالتحلي!!

.التعادلعلىالإنسانجسمداخلتتمأضياالعمليات

الماءمحلولفيوالقواعدالأحماض)تتفكك(تتأين

أدناهموضجحهوكماسالبةوأيونات،موجبةأيوناتإلى

الصوديوموهيدروكسيد)أح+(الهيدروكلوريكلحمض

)+ه!لا(.

اح+-+++-احو+ه!*-++،لا+ه

أيونيتحدمعا،والقاعدةالحمضيتفاعلوعسدما

الهيدروجينأيونمعالقاعدةمن1(5()الهيدروكسيد

)02+(الماءلتكوينالحمضمن)++(

+++-اح++!*+--+ه+،لا+-)ح+02+

المحلولفيعادةيبقىملحاالباقيانالأيونانوي!صن

صورةفيالملحالمستعادةيمكنالماءتبخرفإذا.كأيونات

بينالتفاعلبأنهتحديداأكثربدرجةالتعادلويعرف.بلورية

ويتعرفالماء.لتكوين،والهيدروجينالهيدروكسيدأيونات

الأدلةباستخدام،التعادلاكتمالعلىالكيميائيون

الشمس.دوارمثل)الكواشف!(
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكيميائيةالمادةالأيون

المبالحمض

القاعدة

مصلحةللفرديكونحينماينشأالمصلحةثعارص

التىالجهةمعأعماللهاشركةلدىذلكغيرأومالية

جهةفىيعملشخصهناككانإذافمثلا،.تستخدمه

نأالجائزفمن،الخاصةللشركاتعقوداتمنححكومية

الشركاتإحدىلدىماليةمصلحةالشخصلهذايكون

تعارضويحدثالعقود.هذهعلىالحصولتحاولالتي

لديهاالتىالشركةالحكوميالموظففضلإذاالمصلحة

حينماالمصلحةتعارضقضيةتبرزالغالبوفي.مصلحته

وعلى.الحكومةفىمناصبالشركاتمديرويأخذ

ماليةمصالحأيةعنيتخلواأنالدائمينالحكومةموظفي

الوظيفية.مواجباتهمتتعارضقدخارجية

سيف.تعاقيصر:نظرا.قيصر،سيصتعا

حياةدورةمنجزءالأجيالتبادلأوالأجيالثعاقب

علىالكائناتهذهتتكاثر.الطحالبأنواعوبعضالنباتات

جنسية.ولاجنسية،منفصلتينمرحلتين

الجنسيةالمرحلةخلال،الطحلبأوالنباتيسمى

وأ،ذكريةنطفيةخلاياوينتجالبوغى.الطورللتكاثر

تسمىالخلايا.منالنوعينكلاأو،أنثويةبيضيةخلايا

النطفيةالخليةوتتحد.الأمشاجالجنسيةالخلاياهذه

وتتطور(.مخصبة)بيضةلاقحةمكونةالبيضيةبالخلية

الطورخلالبوغينابتإلىذلكبعداللاقحة

دقيقةتركيباتبإنتاجالبوغيةالنوابتتقومثم.اللاجنسي

مشيجية.نوابتإلىبدورهاتتطورالتيالأبواغتسمى

البيضيةوالخلاياالنطفيةالخلاياالمشيجيةالنوابتوتنتج

.أخرىمرةالدورةتبدأالتي

،الأجيالأوواللاجنسية،الجنسيةالمرحلتانتتعاقب

بينبوضوحالتعاقبهذاويلاحظ.النباتحياةخلال

يمكنولكن.الطحالبوبعض،والسراخس،شنات19

البذرية.النباتاتفىفقطالبوغيالنابتجيلرؤية

.نبات،البوغبمالبذرة:أيضاانظر

الباسفيكيالاسيويالاقتصاديالتعاون

منطقةفىالاقتصاديالتعاونيناقشمنتدى)الك(

دولةعشرثمانيةمنويتكون(،الهادئ)المحيطالباسفيكي

التجاريةالحوأجزتقليلإلىآبكيهدف.الهادئالمحيطتحد

المنطقة.فيوالاستثمارالتجارةوتطويرالأعضاءالدولبين

فيإنشائهامنذالمجموعةبعضويةدولةعشرةاثنتاتتمتع

وكنداوبرونايأستراليا:هيالدولوهذه،9891عام

وسنغافورةوالفلبنونيوزيلنداوماليزياواليابانوإندونيسيا

عاموفي.المتحدةوالولاياتوتايلاندالجنوبيةوكوريا

المجموعة،إلىوتايوانكونجوهونجالصينانضمت1991

عامفيالجديدةغينياوبابواالمكسيكانضمتبينما

.4991عامفىوشيلي،3991

عشرأعضاؤهشكللإنشائهالأولينالعامينوفي

الدولبينالتعاونمجالاتلتحديدعملمجموعات

المجموعةإنشاءمنذسنوياالخارجيةوزراءويلتقىالأعضاء.

الدولرؤساءالتقى3991عاموفى.9891عامفى

مجالاتفيالتعاونأوجهلبحثلجاناوشكلوامرة،لاول

البشرية،المواردوتنمية،العاليوالتعليموالاستثمار،التجارة

بينالتعاونلتطويرالباسفيكيالأعمالمنتدىكونواكما

والذيالأعضاء،الدولفيالخاصةالملكيةذاتالمؤلسسات

.6991عامفيالاستشاريالأعمالمجلعي!محلهحل

منطقةإنشاءعلىالدولرؤساءوافق4991عاموفى

عامفيوصاغوا020،2عامبحلولالدولبينحرةتجارة

وهوأوساكا،ملتقىأعمالجدولباسمماعرف5991

.0202عامبحلولاستكمالهايتوقعإجرأءاتقائمة

.سنغافورةفيصغيرإداريبمكتبابكويحتفظ

خدماتها.منالمستفيدونيملكهامؤسمحةالتعاوفية

ينتجهاسلعاوتبيعخدماتتقدمالتعاونياتوبعض

المزارعونيشتريالأخرىالتعاونياتبعضوفيأعضاؤها.

مباشرةجماعيبشكلوالخدمات،البضائعوالمستهلكون

الجماعيالشراءهذاويؤدي.الجملةتجارأوالموردينمن

أرباحودفعالنهائيللمستهلكالتكاليفخفضإلى

المنتجين.

التعاونياتأعضاءيشترك.التعاونياتتعملكيف

عندماالتعاونياتوتتكونإدارتها.مراقبةفيبالتساوي

وعنفيها.أسهماالمساهمونالأعضماءيكعسبأويشتري

نشاطلمزاولةاللازمةالأموالتتوفر،الألممهمإيرادطريق

قدأوالتعاونياتلتطويرالأرباحتستخدموقد.التعاونية

لاختيارسنوياالأعضاءويجتمعالأعضاء.علىتوزع

ويعينالأعضاء.بينمنالتعاونياتإدارةمجلسأعضاء

التعاونية.فياليوميةالأعمالإدارةمديرالإدارةمجلعي!

الاتية:العامةالمبادئوفقالتعاونياتمعظموتعمل

يستخدممنلكلمفتوحةالتعاونيةعضويةتبقى-أ

التيالمسؤولياتويقبلبضائعهايشتريأوخدماتها،

واحدصوتعضولكل2-.التعاونيةعضويةعلىتترتب

وفي.التعاونيةفييملكهاالتىالأسهمعددكانمهما
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حجمايمتتفة!أصواتايمئالأعضاءنياتالتعاوبعض

أجضائعها.شرائهماأوالتعاونيةلخدماتا!متخدامهم

أسهمها.لحملةمحدودةفوائدأضعاونياتاتدفع3

حمسبا!ساهم!تع!الأرلاحاك!!توزع-4

تدبر.لبضائعهاشرائهماأو،التعاونيةلخدماتا!شخدامهم

صىعادةبضائعهاشراءأوالتعاونيةخدماتا!شخدامعوائد

تدرب5-.وخدماتبضائعش!سلفيأونقديشكل

تثقفكماأ!.أعماإدارةمجالفيأعضاءهاالتعاونية

تعم!!6-.نيالتعاوأحملاتخصصمجالفيالعامة

وإقليميامحليااضعاولياالعم!!تطويرعلىنياتالتعاو

ودوليا.

التعاونداتأنواع

نياتأضعاوا-أ:أضعاونياتامناشئيسيةالأنواعاتشم!!

أضسويقية.االتعاوديات2-.أضمويسيةاأوالشرائية

الائتمانية.التعاونيات-4.الإس!!اليةالتعاونيات3-

العمالية.التعاونيات6.الخدماتتعاونيات5-

تجزئةمتاجرهي.التموينيةأوالشرائيةالتعاونيات

يشتررتينأتاكلهماأوعملائهابعضويديرهايملحها

المزارع!!منبضائعهاالتعاونياتهذهوتشتري.منها

ثبيرةبكمياتبالشراءوالقيام.الجملةوتجاروالمصانع

التعاشنيةتبيعثمومنالشراء،تكاليم!خفضإلىيؤدي

غيرمنأمأعضائهامرأكانواسواءلعملائهاالمنتجاتهذه

صالعملاءأنأ،إ.معتادةتحارجةبأسعارعادةأعضائها

تعاملهمامرعائدعلىبعدفيمايحصلونالتعاونيةأعضاء

اشئيسيةوالأنواع.مشترياتهمبحجمحجمهيتحددمعها،

التعاونيةالمستهلكينجمعيات:هيالتموينيةللتعاونيات

التعاونيةالمستهلكينحمعياتوتبيع.الزراعيةوالتعاونيات

البضاب.منوغيرهاالمنزأجةواللوازمالغذائيةالمواد

اشراعيةأسحتلزماتابيعفيالزراعيةالتعاونياتوتتخصص

جمعياتوتعتبروالبذور.والأمعمدةكالأعلاف

بريطانيافيالتعاونياتأنجحمنالتعاونيةالمسشهلكين

ال!س!ضدنافية.والدواط

تكونالميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

نيابريصاأفيأخعاونيةاالمستهلك!تجمعياتمنعدد

الطبيعية،الأغذيةالبيعالأخرىالدولمنوعددوأمشراليا

.كبيرةبكمياتالعضويةوالأغذية

المزارع!تمنمجموعاتهي.التسويقيةالتعاونيات

ويتم.الزراعيةمنتجاتهمأسعاررفعلهدفمجتمعةتعمل

المشجاتوبجمإلثمار،أضعاونيةاقيامطريقعنذلك

فإن،الغايةلهذهتحقيقاوبيعها.ونقلهاومعالجتهاالزراعية

أضعبئةواالتغليفتسهيلاتتملكالتعاونياتهذهمثل

والإمكاناتالالاتذلكفيرتستخدموالنق!!والتخزين

توفيرهاأضعاونيةاعضوعلىيصعبالتيأضكلفةاأجةالعا

.بمفرده

وهولندا،وفرنسا،الدنماركفياضعاونياتاححذهوتنتشر

الأمريكية.المتحدةوالولاياتبريطانيارأح!مويدالروالنرو

وفى.زراعيةتعاونية004منأكثريوجدأمشرالياوفي

كبيرةتعاونياتطريقعنالمنتجالقمحمعظمبيعيتمكندا

سالممكاتشوانمجمعويعتبر.القمحمجمعاتتسمى

تزدادالهندوفي.العالمفىمجمعأكبركندافيللقمح

المناطقفيخاصةلآخرعاممنالزراعيةالتعاونيات

التعاونياتتقوملا)سابقا(السوفييتيالاتحادوفي.الزراعية

الزراعيةالمستلزماتتوفيرفيالاشتراكعلىالزراعية

بشكلالأرضامتلاكإلىذأكتتعدىبل،شحعسب

التعاونياتمنعوائدهمعلىالمزارعونيحصلىر.جماعي

فيها.يؤدونهالذيأعم!احجمحسب

تعاونيةإسكانيةتجمعاتهى.الإسكانيةالتعاونيات

مثلوفي.التعاونيةأعضاءيس!ضهااكتىالمبانيلشراءتتكود

حقللعضويخولفيهاسهمامتلاكفإن،التعاونياتهذه

منزلأيملكأندونالتعاونيةفي،منزا!أوشقةفيالس!س

التعاونية،إدارةمجلسبينهممنالأعضاءويكونمحددا.

التعاونياتوتنتشر.الصيانةمصاريم!تحملفيحونويشتر

وسيدنيوملبورنكلندنال!جيرةالمدنفيالإس!ظنية

دأعي.ووبومباي

تنتشر)اتحادات(تعاونياتهي.الائتمانيةالتعاونيات

أعضاءويكونها.المتحدةأ!لاياتاوكندارأجاأسترافي

وأ،واحدةشركةفيكالموظفينمشتركةرابصهآبينهما

هذهوفي،واحدةعماليةنقابةأوواحدةكنيسةأعضاء

يحتاجوعندماالماليةمدخراتهميجمإلأعضاءالتعاونيات

بتكاليفالتعاونيةمنيقترضفإنهالاقتراضإلىأحدهم

نسبيا.مخفضة

كثيراالتعاونياتهذهمثلتؤمن.الخدماتتعاونيات

التعاونىالتأمينتعاونياتفمثلاالأعضائها.الخدماتمن

التأمين.خدماتمنالمستفيدونالأعضاءويديرهايملكها

وخدماتالمصارفالخدماتتعاونياتمجالإتومن

لتوليدتعاونياتتقومالمتحدةالولاياتوفي.الموتىتجهيز

للربح.أ!ادفةاال!!رباءخدماتوليع

الصحيةالرعايةبتوفيرالتعاونياتهذهتقومكما

مقدما.تد!سخويةأوشعهريةر!موممقال!تالأعضائها

صناعيةمؤسساتأومصانعهي.العماليةالتعاونيات

أرباحها.مننسبةإليهموتعودفيهاأحاملونايملكهاأخرى

فيملحوظانجاحاالتعاونياتمنالنوعهذاحققوقد

القرنمنالسبعينياتبدايةمنذوإيطالياوأسبانيا،فرنسا
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التعاونياتهذهمثلحديثاانشئتوقد.الميلاديالعشرين

.المتحدةوالمملكةألمشراليافيالعمالية

بينوسطامنزلةالتعاونياتالناسمنكثيرويعتبر

الإنتاجوسائلفيهاالأفراديملكالتيالبحتةالرأسمالية

وسائلفيهاالحكومةتملكالتىوالاشتراكية،ومؤسساته

ومؤسساته.الإنتاج

والملكيةالفرديةالملكيةتوجدحيثمثلاالسويدوفى

علىوعلاوة.الوسطالمنزلةالتعاونياتتسمىالعامة

دولفيتنتشرالتعاونياتهذهفإن،الدولمنماذكر

وسويسرا،وإيطاليا،وأيسلندا،وفرنسا،كفنلنداأخرى

.المتحدةوالمملكة

منكبيرعدد)سابقا(السوفييتيالاتحادوفي

أعضائها.علىأرباحهامننصيبيعودالتيالتعاونيات

تلككانتالعشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةوحتى

أخيراسمحأنإلى،الحكوميةالسيطرةتحتالتعاونيات

إلىوإدارتهاملكيتهاتنتقلأنالتعاونياتهذهلمثل

أعضائها.

تاريخيةنبذة

للحركةالمعاصرالشكلبداياتالمؤرخونيرجع

بدأتفقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلإلىالتعاونية

فىالتحكمإلىالمزارعونسعىحيثالزراعىالمجالفي

وشكلواالجماعيالعملطريقعنالزراعيةمنتجاتهمأسعار

هذهأوائلومن.الغرضلهذاالزراعيةالتعاونيات

كونكتيكتبولايةجوشمنفيللألبانتعاونيةالتعاونيات

تعاونياتالمزارعونأنشأكما.أم081عامالأمريكية

كالفحمالزراعيةلاحتياجاتهمالجماعيللشراءالمشهلاكية

شرائهمعندمناسبةأسعارايحققواحتىوالبذور،الحجري

.كبيرةكميات

المساواةلروادروكديلجمعيةالمتحدةالمملكةوفي

فىأم484عامأنشئتحيث.التعاونياتأولىهي

أهدافكانتوقدلانكشايربمقاطعةروكديلتودلين

نوعيةذاتأساسيةغذائيةموادلأعضائهاتؤمنأنالتعاونية

مبادئالتعاونياتتلكوضعتوقد.معقولةوأسعارجيدة

حتىالأخرىالتعاونياتاتبعتهاالتعاونيللعملوأسمما

عامالمشهلاكيةتعاونيةأولأقيمتأسترالياوفي.الان

برزبين.مدينةفيام985

دفعتجاوزملحوظا،نجاحاروكديلجمعيةنجحتوقد

والمكتباتللنواديإعاناتد!إلىلأعضائهاعائدات

قامتوقدأعضاؤها.يستخدمهاالتيالتربويةوالمؤلسسات

البضائعبشراءالتعاونيةالجملةتجارةجمعيةذلكبعد

متاجرطريقعنوبيعها،المصانعمنتجاريةبكميات

خاصةمؤسساتالتعاونيةأقامتكماتملكها.التيالتجزئة

وخدمات،التأمينوخدماتالمصرفيةالخدماتتقدمبها

لأعضائها.الموتىتجهيز

والسبعينياتالستينياتفيالأسعارارتفاعأدىوقد

التعاونياتمنمزيدظهورإلىالعشرينالقرنمن

تعاونياتالدولبعضفىتشكلتوقد.الاستهلاكية

أعضاؤهاماينفقهتخفيضإلىتهدفاستهلاكيةمحلية

قامفقد.المنزليةوالمستلزماتالغذائيةالموادشراءفي

الفواكهبشراءبالتناوبالجمعياتهذهأعضاء

أسواقأوالمزارعمنالأطعمةمنوغيرها،والخضراوات

تكاليفخفضبقصدأعضائهاعلىتوزيعهاثم،الجملة

الشراء.

أوين،الائتمانيالاتحاد،الجماعيةالمزرعة:أيضاانظر

الكيبوتز.،()روبرت

اهـ،317أ-)266عبداللهالخليفةالتعايشى،

قبيلةمنالتقيمحمدبنعبداللهأم(.أ-085998

نسبةبالتعايشياششهر.جهينةإلىتنتسبوهيالتعايشة،

وقدفيها،ونشأ،السودانبغربالباديةفيولد.قبيلتهإلى

التعايشياتصل.البديهةوسرعةالذكاء،بحدةاتصف

ذلكمنذولازمه،ام088عامالمهديةالثورةقائدبالمهدي

المهديلهأوصىولقد.الصلاتبينهماوتوطدت،الحين

.أم885عامعمليابهاوبويعوفاتهقبلبالخلافة

بعض!وكانت،مشكلاتعدةعبداللهالخليفةواجهت

مشكلاتبعضهاكانكما،داخليةالمشكلاتهذه

التخلصكانتفقدالداخليةالمشكلاتأهمأما.خارجية

.المهديأقرباءمنمنافسيهمن

بعضبانتفاضحدثتفقدالثانيةالداخليةالمشكلةأما

المهديةدولةعنالاستقلالومحاولاتهم،عليهالقبائل

دولةفييبقيهمأنالناريوالسلاحالجيعشبقوةفا!شطاع

.عنوةالمهدية

عبداللهالخليفةحكومةواجهقفقدأخرىناحيةومن

أوروبيةدولومنالجهاتمختلفمنخارجياعدوانا

كانتالتىبريطانياالدولتلكمقدمةفيفكانت.متعددة

أساسعلىالسودانعلىللاستيلاءوتخططمصر،تحتل

وكانت.الخديويطاعةعنخرجتمصريةأراضأنه

الحدود،فيترابطوالمصريةالبريطانيةالدولتينجيوش

بغيةعبداللهالخليفةحكمتحتالسودانأحوألإلىوتنظر

عليه.الانقضاض

داخلإلىصغيرةحربيةبعثةالبلجيكيونأرسلولما

الجنودبإرسالعبداللهالخليفةأسرعالسودأنيةالأراضي

أعقابهم.علىفارتدوأالجنوبمنالبلجيكيينلطرد
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حكمهاأخىاالأراضىفيأطماعلفرنساوكانت

إفريقياغربمنيبدأحزامامتلاكفيتتمثلعبداللهالخليفة

.الهنديالمحيطحتىالحبشةمخترقابالسودانمرورا

منسلسلةتقي!اأنفىطموحاتلبريطانياوكانت

المتوسطالأبيضالبحرعلىمصرمنتمتدالمستعمرات

فيتاون!صيبحتىأصشمالامنالإفريقيةالقارةمخترقة

بنمنهذاوكان.السودانيةالأراضىبذلكعابرةجنوبها

.العدةلهيعدأنعبداللهالخليفةعلىيجبما

والانقضاضرالفرصةاقتماصإلىأيضئاالحبشةتطلعت

!سةفيشالأر،مرتينالسودانيةالقلاباتمدينةعلى

أغلاباتاودخلتأم،988مشةفيوالثانيةأم887

بقيادةقواتهإرسالإلىعبداللهالخليفةفاضطرودمرتها.

مرةطملالزاكيبقيادةثم،مرةعنجةأبيحمدانقائده

القائدانهذانوامستطاع.عنجةأليوفاةبعدأخرى

الأراضيكلمنوطردهاالحبشيةالقواتعلىالانتصار

السودالية.

ألاستيلاءعلىبريطانيامعاتفقتفقدإيطالياأما

أغئمؤقتةأصفترةإرترياحدودعلىكسلامديسةعلى

اجاإيطاامشواص!وبالفعل.المهديةدولةضدشرقيةجبهة

الخليفةحماسأثارممام،6918!شةكسلاعلى

أعداءضدالجهادلتجديدجميعاوالسودانيينعبدالله

.السودان

قررتحينمداهاللغتالعصيبةالأمورأنبيد

البريطانيينبالجنودكتشراللوردإرسالالبريطانيةالحكومة

ورغم.السودانيةالأراضيكافةعلىللامستيلاءوالمصريين

نأإلا،عبداللهالخليفةأعدهاالتىالعسكريةالامشعدادات

لمأحمدودمحمودالأميربقيادةأرسلهالذيالأولجيشه

.قائدهوأصر،والمصريينالبريطانيينمنبطائليفز

بجيم!خرجوجيشهمحموداأصاببماالخليفةعلملما

درمانامخارجإلىسودانيمقاتلألفخمسونقوامهآخر

وعشرينخمسةحواليالبالكلددهالغازيالجيع!لملاقاة

يوموفي.كرريجبالسفوحفىالجمعانوالتقى.ألفا

البريطانيةالقواتتصادمتأم898!مبتمبر2الجمعة

عبدالله،الخليفةقيادةتحتالمسودانيينبجيم!والمصرية

قوادهمنمعهبقيبمنعبداللهالخليفةورحل،الغزاةوانتصر

غربوفي.ثانيةجولةعننفسهيحدثوهوورجاله

الخليفةوخسرها،دبيكراتأممعركةحدثتالسودان

قادتهكبارمنحيامعهلقيومنهوفافترش!وأصحابه

حينجأشبرباطةالموتواستقبلوا،صلاتهمفراءوأمرائه

رصاصالغازيالجيشجنودعليهموأطلقالقضاء.حم

نوفمبرمن42فيجميعافقتلوا،عليهموأجهزوامدأفعهم

.أم998

لكيحانقدالوقتوبأن،بالمهديةيؤمنالحليفةكان

إسلاميةدولةويقيم،أقطارهبكافةالإسلاميالعالميتحد

اللأولى.الإسلاميةأ!دولةاغرارعلىموحدة

الألم،فيروس-بار،إبشتاينانظر:.المزمنالدب

النخاعي.الدماغىللالتهابالعفلى

(.الحديثة)التطوراتاللحومتصنيعانظر:.ا!مف

،جاكسونبودوك،انظر:الئجريدية.التعبيرية

ويلم.،كوننجديالتحريدية(؟أضعبيرية)االتشكيليالم!وير

فنيةحركةالتعبيريةالمدرسة.المدرسةالتعييرية،

الفننقادوضعوقد.العشرينالقرنأوائلفيازدهرت

الزيتيالتشكيليالتصويرألمملوبلوصفالمصطلحهذا

المسمىالزيتيالتصويرلنوع-الفعلردودمنتطورالذي

رئيسيةبصفةالانطباعيونالرسامونكان.الانطباعية

معينة.لحظةفيللعينالأشياءسطحظهورب!جفيةمهتمين

معدلةهيكماالحياةيصورواأنحاولوافقدأخعبيريوناأما

وأوالحقيقة.للحقيقةالرفيعالشخصيبتفسيرهمومشوهة

ان!:.العينفيوليسالعقلفيكاناالتعبيريينعندأالجما

الانطباعة.

فإنتعساء،غالباكانواالانطباعيينالفمانينلأنونظرا

ماوغالبا.ومؤلمةكئيبةتكونأنإلىأقربكانتأعمالهما

الليلجوخفانفينسنتصورةإن.ومتنافرةفاترةتكون

جوخفانتعمدفقد.للانطباعيةجيدمثلهيالنجومذو

ألوانامستعملا،السماويةالأجساموشكلحجمتشويه

تعبيرهيالزيتيةفالصورة.دواميةشرشاةوحركاتزاهية

منأكثرجوخفانالفنانعاناهارفيعةشخصيةرؤىعن

مليئةليلسماءتبدوكيفعنبسيطاانطباعاكونها

الهستيريالمتوترالصورةانفعالإن.المترقبةللعينبالنجوم

.جوخفانعقلنتاجممدئياهو

عناصرتتبعيمكن.التعبيريالتشكيليالتصوير

لإالاسبانىالتشكيليالمصورعصرإلىالتعبيريالأسلوب

السالغالقرنفيالفنانهذاعاشوقد.الأقلعلىغريكو

التاسعالقرننهايةقبيلمهماأصبحالأسلوبعشرولكن

فيجوجانوبول،الهولنديجوخفانصورفيعشر

فيمنشوادفاردبلجيكا،فيإينسوروجميسفرنسا،

شعورعنتكشفالصرخ!مونشصورةإن.النرويج

التعبيرية.فيضمائعةوهستيرياالروحيبالرعب

كانتالتعبيريةالفكرةلتنميةنظصتجماعةأولإن

منألمانيافيازدهرتولقد)الجسر(.بروكدايتدعى

.أم319عامإلىأم409عام
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والألىان!لتترر4ا!انينا!ىدامكيفية!ظهرالتعبيريةالمدرسةرسم

.قويالفعاليعاطفيتأثيرلإحداثالزاهية

أحسنمنكيرشنرلودفيغوأرنستنولدإميلوكان

تأثيراأكثركانتمجموعةبعدهماوجاءت.التعبيريين

شملتولقد(الأزرق)الفارسريتيرديربلوتدعىوكانت

سويسرا،منكليوبولروسيا،منكاندنسكيفاسيلي

فإن،وكتاباتهمصورهمخلالومن.ألمانيامنماركوفرانز

منكثيرأعمالعلىأثرتالأزرقالفارسمجموعة

كوكوشاوأوسكارألمانيا،منجروزجورجخاصةالفنانين

ألمانيا.:انظرالنمسا.من

غريكو،وإل،وشاجال،لبيكمانزيتيةلوحاتهناك

وكوكوشا.،وكلي،نسكيندوكا،وجوجان

الأدبعلىالتعبيريةالمدرسةاثرت.التعبيريةالدراما

متأثرينالتعبيريونالكتابوكانالدراما،علىوخاصة

أشاعهاالتيالفنيةالمسرحوطرقالدراميةبالأشكالبشدة

.السويديستريندبيرجأوجست

ألمانيا.فىحركةبوصفهاأولآالتعبيريةالدراماتطورت

فيالآولىالعالميةالحرببعدقمتهووصلتأثيرها،وانتشر

وفرانك،تولر،إرنمستمثلالمسرحبنالكتابمسرحيات

أمما.كابكوكاريل،وجوزيفكايسر،وجورجوديكند،

ويوجين،رايسإلمرمسرحياتفإن،المتحدةالولاياتفي

بالتعبيرية.تأثرتقدواخرينأونيل

يكونواأنإلىالانطاعيةالدرامافىالأشخاصيميل

وهم.مفردةواتجاهاتأفكارايمثلونالتفكيرمنحصري

الخارجيالعالمأهداففيهاتكونمواقففييوضعون

وأللشخصياتالمعذبةالعقولعنللكشفمشوهة

التأثيراتهذهالمسرحياتكتابحققوقد.الكتاب

غيروبالتمثيل.الغريبةواللإضاءة،الرمزيةبالأوضاع

الواقعي.

علمتأثيرتعرضكانتماغالباالانطباعيةالدراماإن

للكاتبالدأخليةالإحباطاتتعكسبأنالحديثالنفس

فيشخصياتالمسرحياتمنكثيرأظوتوقد.المسرحي

بعضانتقدوقد.الأخرىالعنيفةوالعواطفالخوفقبضة

الشرورماركسكارلبفلسفةالمتأثرينالمسرحياتكتاب

فىأيضاالتعبيريةتأثيريرىأنيمكن.المجتمعفىرأوهاالتي

فرانزالتشيكيالألمانيالمؤلفكتبهاالتيالخياليةالمؤلفات

أوائلفىكتبالذيالألمانيالشعربعضوفىكافكا،

فإن،محددةحركةتعدلمالتعبيريةأنولو.العشرينالقرن

الدرامامنكثيرفيموجودةزالتماوطرقهاأهدافها

المعاصرين.والفن

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

فيسميست،حوخفاديوجين،أولمجل

كاريل،بككاحيمسينسور،إ

نزفرا،فكاكاحورج،جرور

سيليفا،سمكىندكابول،نجوجا

بول،كلىحستوأ،بيرحيند!شر

وسكارأ،كوكوشكال!،يكوعر

،(تلروجاادتعد)لزواجا:نظرا0تجالزوادتعد

الإسلامفيالمرأةبموسلمعليهاللهعملىالنبىزوجات

(.الزوجات)تعدد

قدرةالكيياءفييعنيالكيميائيالشكلئعدد

تلكوتسمىشكل.منأكثرفىيوجدأنعلىالعنصر

نأيمكنمثلا،فالكربون.المتآصلةالأشكاللالألكط

الصلبةالماسبلورات-أ:أشكالثلاثةعلىيوجد

كربون3-.اللينةالسوداءالجرافيتبلورات2-الشفافة

.الكربون:انظرمتبلر.غيرأسود

البلورية.بنيتهافىالصلبةالمتآصلةالأشكالوتختلف

الجزجمية.بنيتهافىتختلفللغازالمتآصلةالأشكالولكن

أكسجينذرتيمنالعاديالأكسجينجزيءيتكونفمثلا

الاخرالشكلوهو،الأورونجزيءيحتويبينما

عديمالعاديوالأكسجين.ذراتثلاثمن،للأكسجين
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انظر:.مميزةنفاذةرائحةلهالأوزونوأصكن،الرائحة

.الأوزون

أنماطأربعةأشثلاثةظهورهوالئوعيالشكلثعدد

ثلاثةمثلا،فهناكواحد.جنسمنبالغينأفرادبينمختلفة

.صوالذا!ةأصشغاواالم!فأضمو:االمكتملالعسللنحلأنماط

الهلامىوالسمكالحشراتبينشائعالشكلوتعدد

الأنواعواأحمسلالاتاأما.والأولياتوالفطرياتوالبكتيريا

الاختلافاتكذلكر،والنباتاتالمنزليةللحيواناتالمتباينة

الش!ظ!.لتعددأمثلةفليستالجنسية

)التعدديه(.الحكومةانظر:.التعددية

ركم!ا!اعيةأويى!فدسفةالثقاديةالتعددول

بدعماالفلسفةهذهتحف!!.الثقافيالتنوعتطويرعلى

مننأحس!ظافيخايت!صناكتىالدولفيالمرب!!منالعديد

ثقافيةأوعرقيةخلفياتإلىتنتمياجتماعيةمجموعات

ب!تالتفاهمتطويرأضقافيةاالتعدديةأهدافأهمومن.متباينة

التعدديةعلىيطلقالسببولهذا،التقافيةالمجموعات

فلسفةمؤيدوويفض!.الثقافيةالبينيةاسمأحياناالثقافية

تدريسالمماهإلتعليميةتشتم!!أنالثقافيةالتعددية

أضقاهشاتاهذهفهممنالصلاباأضمك!تالثقافيةالتعددية

التربيةالتربيةمنالنوعهذاويسمىمعها.والتعامل

البينثقافية.التربيةأوالثقافاتالمتعددة

أضفهمأا!ىخاصةأهميةأضقاصاتاالمتعددةللتربيةو

يمحدرحيت،المتحدةأ!لاياتامثللدولالتعليمية

منتصصومنذ.مختلفةوثقافيةعرقيةأصولمنالسكان

حقولىعلىالثقافيةالتعدديةركزتالشرينالقرن

الأفارقةالأمريكي!تمثل،العرقيةالمجموعاتوطموحات

بل،ذأكفينفسهاتحصرلمولكنهاالأمري!جين،أ!نودوا

المتعددةالتربيةوتحاول.المرأةبوضعالاهتمامإلىتعدتها

ومنحهما،المجموعاتهذهمساهماتتنظيماإعادةالثقافات

نأيمكنالتيالمظالمبعضمنوإنصافهمابالعزةضععورا

التفاآتطويرإلىأيضاتهدفكماأ!ا،تعرضواقديكونوا

الاجتماعيالصراعحدةلتقليل،الختلفةالثقاشاتبين

العرقي.أوالعنصريوالتوتر

أواخرفيالثقافيةالتعدديةبدأت،الأخرىالدولوفي

منفالعديدالاستعمار.ضدفعلكرد،العشرينالقرن

بها،المتحدةوالمملكةوهولندافرنسامثل،الأوروبيةالدوأ!

السابقة.المستعمراتإلىالعرقيةأصولهمتعودمواطشون

بعضمع!ميا!ميةروابطعلىالمتحدةالمملكةوتحافظ

ونيوزيلنداوالهندو!ضداألعشراليامثلالسالقةالمستعمرات

أدخلتولذلك.الأمكومنولثعبروذلك،وباكستان

ممامناهجها،فيالثقافاتالمتعددةأضربيةاالمتحدةالمملكة

العديدطورفقد.المجتمعفىأضوترامعدلما،حدإلىقل!!،

معتنتيلينالتفاهممننوعا،المثالسبيلعلىالمدارسر،من

الهندوسية.وأعصرانيةواالإسلام

علىالأوروبيةالهيمنةانهيارومعإفريقيا،حنوبوفي

أولوتولي(،العنصرية)التفرقةالأبارتيدعصراثناءأضعليما

الاهتمامازدادالأمور،لزمامالأعراقمتعددةحكومة

،التسعينياتمنتصفمنذالتقليديةالإفريقيةبالثقافات

والدينيةالثقافيةالمجموعاتحقوقلحمايةحولتحيث

إفريقيا.جنوبفيوال!صيرةالمتنوعةواللغوية

منذالمتبعةالفيدراليةالسياسةوبفضلأستراليا،وفى

(الأصليون)السكانالأبورجيناعطي،السبعينيات

علىمبشجيعهمشمؤونهم،لإدارةأكبرتسلمنالالتدريج

الحكومةاعترشت،2991عامومنذتراثهما.تطوير

ملكيةحقوقببعضقانونياالولاياتوبعضأسةأعيدراا

علىالماووريأكدنيوزيلنداوفيأط!رض.الأبورجين

لإدارةالصلاحياتمنبالمزيدوطالبواالتاريخيةحقوقهم

نأوالنيوزيلنديينالأستراليينمنالعديدويشعر.شؤونهم

حوافشعوبإلىأقربتجعلهمالثقافيةهويتهما

الباسفي!!.

الحرمة.انتهاكانظر:.التعدي

التهديديشملقانونىمصطدحبالضربالتعدي

فيتعيشالضحيةيجعلفالضرب.أجدنياوالتعذيب

علىالمصعطلحهذايطلقوقدالمباشر.أحنفامنحوف

التهديدأوالعصارفععلىيطلقكما،الشفهيالتهديد

نأحالةفىإلاضربذلكيعقبلموإنحتىاليدبقبضة

معهاالعنفيكونلدرجةجدابعيداالشخصيكون

جمهورنحوبندقيتهيصوبالذيفالشخصمستحيلا.

فهو،عليهبناءويدانالمصطلحهذاعليهلطلققدالناسمن

مصطبويطلقالجمهور.ذلكمنفردكلقبلمنمتهم

القوةباستحدامالمشروععيرالتهديدعلىأيصلة!.بالضربالتعدي

)يمين(للقوةالمعليالامشحدامأما)اليسار(.التعديماشحصر2لايذا

.بالضربالتعديعليهتماي!لهأاصالمعا
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البدني.الجرحعلىأوالحقيقيالضربعلىالضرب

بوصفهماعليهماويعاقبمعاعادةألاعتداءانويحدث

كانإذاوتهجمتهديدهناكيكونولا.واحدةجريمة

الحقفللناس،الأذىإيقاعأوالتهديدفىالحقللشخص

القوةباستخداممنازلهمعلىالمتهجمينإبعادفىالقانوني

المعقولة.

الأطفاللعقابالقوةوالأمهاتالاباءيستخدموقد

كانواإذاإلآوالضربالتهديدطائلةتحتيقعونلالكنهم

عليهايعاقبجريمةوالتهجموالتهديد.ينبغيكاأعنف

علىالمعتدييحاكموقد؟بالسجنأوالمالمنمبلغبدفع

الحرمة.انتهاكانظر:.الضحيةعلىتعديهوعلىالخسائر

بينبراادقواربأوالبضائعحملالبضائعتعدية

منحدراتأوشلالمثلما،عقبةحولأومائبن،جسمين

للطريقإشارةالبفحائعتعديةمصطلحيستخدمكما.نهرية

أمريكاهنودوسافر.عبرهالبضائعتنقلالذيالبري

الأنهاربينالتعديةخلالمنطويلةلمسافاتالشمالية

أقصىإلىالأنهارأعالىإلىالهنودوسافر،والبحيرات

بحملقامواثمإليها.الوصولقواربهمأ!شطاعتمسافة

التاليةالبحيرةأوالنهر،إلىبراوبضائعهمالكنوقواربهم

الماء.عبررحلتهماستأنفواحيث

جزءايعنيالبضائعتعديةمصطلحكانماوقتوفي

البحارةأجورليشكلجانبايترككانالسفينةشحنةمن

لمثلالمحجوزةالمساحةيعنيقدأنهكمامنها.جزءاأوكلها

وأالشحنأجرةأوبالطنالسفينةحمولةأو،البضاعةهذه

البضائع.نقلرسوم

)التعليموالتعديمالتربيةأن!:.السلوكتعدلل

فمام)السلوكية(،السلوك("التعلم)نظرياتالتعلم(،والتدريس

(.الفصام)علاجالأط!فال

منأخرىوموادالمعادنعلىالحصولعمليةيناف

غيروالمواد،الفلزاتمركباتالموادهذهوتشمل.الأرض

الطبيعيوالغازوالزيتوالرملالحجريالفحممثلالمعدنية

.المفيدةالأخرىالأشياءمنوكثيرا

لصناعةاللازمينوالنحاسالحديدالتعدينويوفر

بمبأيضئاالمناجموتمدنا.والثلاجاتوالسياراتالطائرات

والفحمالحليلصناعةوالماسوالفضةوالذهبالطعام

النووية،للطاقةاليورانيومويستخرجللوقود.اللازمالحجري

النباتاتلنمووالفوسفات،المبانىفيللاستخداموالأحجار

.الطرفلرصفوالحصى

،أخرىمعادنمنأقلبتكلفةالمعادنبعضتستخرج

المعادنبعضوتوجد.الأرضسطحعلىلوجودهان!ا

بالحفرفقطتستخرجوهذه،الأرضسطحعنبعيدة

فيأخرىعناصروتوجد.الأرضسطحتحتالعميق

والأنهار.والبحيراتالمحيطات

المعادنعلىيحصلون-السنينآلافمنذ-الناسظل

بحفر.م،ق0006عامحوالىقامواوقد،الأرضمن

والصوان-الصسوانحجرعلىللحصولوالأنفاقالحفر

العددصناعةفيالأنسانأممتخدمهصلبحجر

الناستمكنالميلادقبل0035عاموبحلول-والأسلحة

الفلزينهذينوخلطوا.والنحاسالقصديرتعدينمن

(.الفلزاتمن)خليطصلبةسبيكةوهوالبرونز،لصناعة

لتعدينمكشوفمنجم

يستخدمفيهالنحاس

لتحميلالجرا!اتالعمال

للخامالحاملةال!خور

يزيل.الشاحناتعلى

فىالخامالمماحمعمال

تسمىأفقيةطبقات

طريقاتشكل،المصاطب

جوافأعلىإلىمستمرا

الشاحناتوتنقل.الحفرة

وءالىالمصاطبأعلىالحمام

.الحفرةخارج
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تلكمنأفض!وأسلحةعددالسبيكةهذهمنوصنعت

أدركمنأوأ!الرومانقدماءولعل.الصوانمنالمصنوعة

تاجرفقد.وقويةغسيةالأمةيجعلأنيمكنالتعدينأن

الثروةوجلبواالنفيسةوالمعادنالأحجارفيالرومان

كلفيالمناجمعلىاستولواكما،الرومانيةللإمبراطورية

غزوها.دولة

الخاممى!الت!رنفيالرومانيةالإمبراطوريةاضمحلت

إلايطرأأ3عامألفالتارلبرلفترةذأسكومنذ.الميلادي

بعدقفزةحدثتثم.التعدينصناعةعلىضئيلتقدم

حيث،الميلاديعشرالخامسالقرنفيالتعدينفيذلك

الأحرىوالمعادنوالحديدالحجريالفحمحينذاكاستخرج

تطوركماوفرنسا.أ!سويدواألمانيافيحاصةأوروبا،في

حيث،أصفترةأنفسحلالأيضاالجنوبيةأمريكافيالتعدين

المعادنالأخرىالجنوبيةأمريكاوقبائلالإنكاهنوداستخدم

والأسلحة.والحبالعددلصناعة

الدمدلنطرق

علىطريقةحلوتعتمد،للتعدينعديدةطرقهناك

أغشرةافيتكوينها!يفيةوالمعدنيةالرواسبمواقع

الأرضسطحعلىالمعدنيةالرواسببعضوتقع.الأرضية

منبعيدايوحدالاخروبعضها،السطحمنبالقربأو

ش!ص!!علىالمعادنبعضوتوجد.الأرضباطنفىالسطح

القشرةمنمحددةمواقعفيومركزةمدمجةكتلة

فيها.واسعنطاقمششرعلىالاحرفدعضها،الأرضية

الخامفصللمسهولةوفيصلابتهافيأيضاالمعاددوتختلف

مختلفة،صورفيالمعادنوتظهر.بهالمحيطةالصخورمن

سوائل،إلىتحويلهايمكنأو،سوائلالمعدنيةالموادفبعض

منولمزيد.الختلفةالضخبطرقعليهاالحصولويتما

انظر،معينمعدنلامشخراجالختلفةأطرقاحولالمعلومات

مثلالمعادنعنالموسوعةهذهفيالصلةذاتالمقالات

بالتعريةالتعدينعنتفاصيلعلىأصلحصولر.الذهب

.الحجريالفحمانظر:.الأرضتحتوالتعدين

متقدمة.آليةبمعداتالأيامهذهفىالمناحممعظمتزشد

.الخامفيالثقوببعملالهيدروليكيةأضقوباحفارةوتقوم

،الخاموتحميلاستخراجعلىالضخمةالآلاتوتعمل

وتنقل.النقالةوالسيوروالشاحناتالقطاراتوتنقله

إلىالخامالقواديسباسمالمعروفةالسرعةعاليةالمصاعد

السطح.

التعدينطرقتستخدم.السطحيالتعدينطرق

وأس!إلأرض،عندالرواممبتوجدعندماالسطحى

بغسلالتعدينالسطحىالتعدينطرتوتشملمنهبالقرب

المكشوفة،الحفرةوتعدين،والتكريك،أمخرينياالراسب

.الحجارةوقلع،لالتعريةوالتعدلىت

الحامالمواديولمرالتعدين

!على.للصماعةالحيوية

مسجمايمدلا،المثالسميل

الديالححريالفحما

التعدينبطريقةيعمل

بالفحم،السطحي

ويستخدم.الححري

فىبدورهالححريالمحم

الطاقة!حطاتتزويد

كمابالوقودالكهرلائية

الفولاذلصحيستحدم

المنتجاتمنللعديداللازم

المصسة.
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التعدينوفيالىكأ.قاعم!اتمالكراكةقواديستغرف(،اليمين)إلى،التكريكففي.بالتجريفوالتعدينالتكريكيشملىالسطحيالتعدين

الفحمويكسر.النفايةمقلبتسمىأكوامإلىالصحريالغطماءولقلالححريالفحمطبقةبكشفآلىحاروفيقوماليسار(،)إلى،بالتجريص

الشاخات.علىيحملثمالحجري

الطريقةهذهتستخدم.الرمليالراسببغسلالتعدين

والمعادنوالقصديروالبلاتينالذهبعلىللحصول

رواسبمنوذلكالثقيلةالمعادنباسمتعرفالتيالأخرى

الطريقةهذهوتستخدم-بالغرينوالمسماة.والحصىالرمل

التقنيةوتعتمد.الموقعمنبالقربمياهمصادرتتوافرعندما

الراسب.ونوعحجمعلىالحالةهذهفيللتعدييالأساسية

استخداميمكنالكميةمحدودةالترسمباتحالةففى

الأخرىوالمعادنالذهبعلىللحصولبالغسيلالفصل

حالةفيالمناجمعماليستخدمبينما،المائيةالجداولمن

مننوعاالنطادتىالواسعةوالأعمالالكبيرةالترسبات

فيهويتم.المتدفقبا!لاءوالرملالترابإزاحةيسمىالتعدين

الحصىالطريقةبهذهوير!بالماء.الغرينىالراسبغسل

حوضمنالعلياالنهايةإلىالمعدنمعالموجودانوالرمل

باستخداموذلكانحدد.الصندوقيسمىمائلخشبي

والحصى،الرملمنأثقلالقيمةالمعادنلأنونظراالماء.

يجرفبينما،الصندوققاعفيأخاديدفيترسبفإنها

خارجالاقتصاديةالقيمةعديمىوالحصىالرملالماء

والزلطالرملعلىالمحتويةالمعادننقلويمكن.الصندوق

قوةبتأثيرالمدرجالصندوقإلىمباشرةالراسبمكانمن

.العملاقتسمىكبيرةفوهةمنالمندفقةالماءدفع

عمليةفيالمائيالجرفيستخدم.المائيالجرف

والحصىالرملطبقاتتكونعندماخاصةالتعدين

استخداموعند.خاصبشكلسميكةالمعدنعلىالمحتويين

كبيرةبركةأوبحيرةإنشاءمنفلابدالمائيالجرفأسلوب

أنالكراكةتسمىالصندلتشبهضخمةلالةيمكنبحيث

إلىالقواديسمننهائيةلاسلسلةوتوصلعليها.تطفو

القواديسوتغطس.للكراكةالأماميةالنهايةفيعائممرفاع

الرملالقواديسوتجرف،المرفاعنهايةتوطأعندماالماءفي

منأعلىخزانإلىالمادةوتنقلالمعدنعلىالمحتويينوالزلط

بنفسوتغسلالخزانمنالمادةوتؤخذ.الكراكةسطح

الراسببغسلالتعدينطريقةفيكماالمتبعةالغسلطريقة

والحصىالرمليوضعالقيمةجمإلمعادنوبعد.الغريني

استمرارومع.الكراكةخلفيلقيانحيثناقلسيرعلى

البركةتتحركالمؤخرةإلىالنفايةنقلمعللأمامالحفر

قدما.والكراكة

المعدنيةالرواسبأنواعبعضتعدينحالةوفي

الخطوطأوالسحبكوابلعليهايطلقالةتستخدم

وتسحب.عالبمرفاعمتصلةمغرفةالالاتولهذهالمرتخية

لجمعالمعدنيالراسبخلالوالأمامالخلفإلىالمغرفة

منفصل.خزانفيعندئذتوضعالتيالمادة

المعادنعلىللحصوليستخدم.المكشوفالتعدين

منبالقربتقعالتيالكثيفةالضخمةالخامكتلمنالثمينة

الصخريالغطاءالع!اليرفعأنويجب.الأرضسطح

تغطيالتيالأخرىوالموادالصخورطبقةوهوأولأ،

الكتللتكسيرالمتفجراتبعدئذيستخدمواثم؟الراسب

ويستخرج.للخامالحاملةالصلبةالصخورمنالضخمة

تسمىالأفقيةالطبقاتمنسلسلةفيالراسبالعمال

علىمستمرطريقيتكونالمصاطبتقطجعومع.المصاطب

القطاراتأوالشاحناتوتنقل.لاعلىيتجهالحفرةجوانب

.الحفرةوخارجالمصاطبأعلىإلىالحطم

للحصولتعدينطريقةهى.باللعريةالسطحيالتعدين

التىالأخرىوالمعادنوالفوسفاتالحجريالفحمعلى

لصحرياءلغطاايةاسماا

لفحما

"ور
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،ع/ى،*كايركاخ!كا!3!وراكاكؤمميبرإ،؟بربر?!ك!

لا!ص!ىيم!!لا!،*!!،ءلااكا!لم!3س!ى!صلم،يء

ا،"لأ!كأء!ك!ءاكأاع؟*

!اءة:3غلآكاىخأك!!؟كأأ*!فم!ينمريموكأس*4+اع3قكا/*!!يز3هت،بزقيكاكاىكابي؟زو+3عتر،لأ!لأبز*كاء*3!

،!ع/!لم!كاص!"ءكارى،؟/صىكأ!*!!!!ع3رو!رس!4ء3ء!ع؟!ص

بنح!؟ءلمعكا!*3ك!صرءو!ورتنتنءى!3كازر!كا!سكا!!3"كاع!!

برص؟،كا!!بر!!؟-كا+!"3-!يريركازرن!ير1كا!كا!!كاكا"ئرإسلإضكا؟عا/ىا!3كا،"-ء!!حكا!كاء؟-

فيء!!،خلا4كا!-ءى!ا!قي-يرضا؟كأكاكاع"!*!4!كالأع!،،كاكأ!لا،!كاقيكالا3خءصرلا!ع4عكا+/جءكا

صكا،4/!،كاكايرعيرء-ى"ععكا؟!لمكاكأ،ورتناءاعل!4

رز"كاكا4ء!كاخ؟؟كاى،ء؟كا!بزؤ!؟يربمكاش!!!؟كا،لانن7كا!كادكايرلم!ض!كا*كا-؟4عكا!
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الأرض.اسص!أثمنبالقربمسطحةطبقاتفيتقع

التعدينا!والجباالتلالحوللالتعريةالتعدينويسمى

بالتعريةالتعدينيسمىبينماالحلقىالتعدينأوالكنتوري

التعدينوفي.بمالتجريفالتعدينالمسطحةالتضاريص!في

الغطاءأتحاءوإبقطئجرفةالمساج!اعماليقومبالتجريف

الخامنويقصعوأ.القطعم!ظنيوازيمحانفيالترابي

عرباتعلىأوشاحناتعلىالفحملتحميلبالالات

القيمأم!صانمنالخامكلنق!!وبعد.الحديديةالسكة

الترابيأحطهاءاإلقاءمعحديدةجرفةالعماليقطع،الأول

السالتمة.الحفرةفيحديثاالمزال

شى!ميئة!ممعةذارمحببيرأضعريةبااخعديناكان

حديثةاطناصه!!فيشديدتدميرمنماممببهبسبب،الماضي

المساطهتفيخاصةبصورةصحيحاهذاوكان.التعدين

جوافعلىأضباتاتابالتعريةأضعدينائدمرحيث،الجبلية

فير.بشدةالتربةوتفتيبالوحلانزلاقإنىويؤديالجبل

قبا!الأراضياا!متصلاحخطهطوضعمرلابدالأياماهذه

أضعدين.افيالبدء

مم!شوضعالأقربإعادتهاعمليةهوالأرضاامشصلاح

قيمةتصتىالأحيادامنشتيروفيالأصلية،احالتهاإلى

وعلى،التعدينقب!قيمتهاصأكمرالمستصلحةالأراضي

التتمفيعلعدلشأتاكتيأبحيراتاوفرتفقد،المثالسبيل

دتأماالمعادنمنهااستحرجتانتىالمناطوتلعضفيالنهائي

المائية.اصلرياضاتمناطهتووالسباحةأطصيدممتازة

يقعلراسسبتعدينطريقةهيالأحجار(.)قطعالتحجلر

غطهاءدونأورقيقترابيءغماأذيالأرضسطحعلى

والمعادنالصخورالمحاجرمنالأمعلوببهذاويستحرج

بهذهتستخرجكماوالمي!!ا.والجبسالجيريالححر:مثل

أمحملاللازموالحصىالرمالالمحاجرمنأيضاالطريقة

ويستحدمالبناءفيالمستخدمةال!جميرةوالأحجارالخرسانة

المعادنفتثقبللتحجير،طرقعدةبالمناحمالعاملون

والحصىاشمالتحرفبينمابالمتفجراتتنسفأوالصلبة

أماحشإلىوتنقلوالقطاراتأصشاحناتاشيوتحم!!

فيوالحرانيتالرخاممثلأجناءاأحجارتباعو.الاستخدام

هذهولتخليص.ال!صلمنأجزاح!أوطبيعيةكت!!صورة

العاملونيقومبها،الملتصقةالصخورمنالصخريةالكتل

الضخمةالصخريةالكتلهذهوقص!!وتشقيهتبنشربالمناجم

منلتحريرهاوفلقهاالأردعةاجوانبهامنالصخورمن

ظهرعلىالمقطعةأ!مخريةاالكتليرفعونثم.الأماالصخرة

.راتالقصاأأوالشاحنات

التعدينطرقتستخدم.الأرضتحتالتعدينطرق

مسافةعلىالمعدنياشاسبيقععندماالأرضسطحتحت

أولفيالمماجمعمالويقوم.الأرضسطهحتحتعميقة

يمقلآالحاممسهاوالرأميةويستحرجالأفقيةاالممراتم!لتسب!سةهوئريمجم

فيالموحودةالاحرىوالمعادلىاشصاص!والدهصويست!!خ.اصسم!اثاإلى

جمقه.ا!الهدهرأميةعروث
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المستمرالتعدينآلة

امشخراحفيتستخدم

الخامأوالححريالفحم

علىيقعأفقىعرقمن

باطنمنبعيدعمق

فيالآلةوتقلع.الأرض

الخامواحدةعملية

تشححهثمالدواربالقاطع

مكوكية.عرلةعلى

الرأسيةالفتحةوتسمى،المنجمفيفتحة)حفر(بشقالأمر

وأتلجانبفييحفروالذيتقريبا،الأفقيالممرأمابئرا،

استخراجحالةفييعرفوالذيالدهليز،فيسمىمنحدر

هذهمنبالمناجمالعاملونويحفراللنحدر.باسمالفحم

مناسيبتسمىالأفقيةالممراتمنشبكةالممرات

وطرف،الخاملنقلمتاحةمتعددةطرقوهناك.التشغيل

الحجرةبطريقةالتعدين1-:هيالأرضتحتللتعدين

منالتعدين3-الطويلالحائطبطريقةالتعدين2-والعامود

طريقةوالمل?-بالحفرالتعدينطريقة4-البينيةالممرات

منبالسقوطالتعدين6-الخامكتلبتساقطالتعدين

البينية.الممرات

ينتعلىمصطلحات

معدني.لرامباشئيسىالأفقيالاتجاههو(المضرب)حطالعرقاتجاه

متلشكلهويكونمنحم،داخلإلىالأرضسطحم!رأسيممرالبئر

المصعد.بئر

الجوية.بالعوامل،الحامأعلىالموجودالترابي2الغطاإزالةعمليةالتعرية

يليهوالذيبمسحوبينخامإزالةمنيتكونالأرضتحتحفرالحفيرة

منجم.فى

وتحقيقامشحراجهايمكنطبيعيةبصورةتوجدالمعادلىم!كتلةالخام

قدولكىالمعادد،علىالخاماتمعظموتحتويمنها.المكس!

والفلورايت.الكبريتمثلمعدنيةغيرالمادةتكون

منحم.إلىالأرضسطهحمنقريبأفقيممرالدهليز

مساربمحاداةأوطولعلىشقداحلأفقيمحميممرالسرداب

.العرق

.بالخاممحتلصهآالقيمةعديمةموادالشوائب

خامعرقتحتالصحورم!منطقةأوالحائطالسفلىالمخرطبقة

.للخاماستخراحهمأثناءالمناجمعمالأسفلوتكون.مائل

مطعرقدوقالصخورمنممطقةأوالحائطهىالعلياالصخرطبقة

.للخاماستحراجهمأثناءالمناجمعمالفوقوتكون.مائل

له.المحيطةالصحورعنتفصلهمعروفةحدودذورامبالعرق

علىللحصولطريقةهيوالعامود.الحجرةطريقة

شبهأوأفقيةإماتكونوالتيلهالحاملةالموادمنالخامكتلة

بالكامل.الحاملةالموادبحفرالمناجمعمالويقوم.أفقية

الطريقةهذهتستخدم.الطويلالحائطبطريقةالتعدين

ويستخدم.أفقيةعروقصورةفيالموجودالخاملاستخراج

الخامتكسيرأولقطعالالاتالحالةهذهفيالمناجمعمال

وتستخدم.الطويلالحمائطيسمىطويلواحدوجهمن

فوقالعلويالحائطسقفلحملهيدروليكيةدعامات

،العرقفيأبعدمسافةإلىالعماليحفروعندما.العمال

العلويالحائطوينهار،معهمالأمامإلىالدعاماتتتقدم

خلفهم.

الراممب.تغطهيالتيالصخورأوالتربةطبقةهوالترابيالغطاء

الباء.أحجارعلىعادةمسهانح!لسطحيةأومكشوفةحفرةالمحجر

عرها.الحامينقلالأرضتحتمائلةأورأسيةفتحةالخاممخرج

مس!وبباتجاهمنحفضمنسوبمنأعلىإلىمحفورممرهواللدرج

الأرصر.تحتمنجمفيأعلى

الحام.حسممعيتقاطعتقريباأدقيأوأفتىمحميمممراللستعرضا!لمر

الإنتاجومناطقالمناسيبليرويصل.الارضتحتمائلممرمنحدر

الالية.المركباتويسفبرور

.الأرضتحتمنجمفيالأفقيةالأعمالشبكةالبينيالتشغيلمنسوب

المستعرضةوالممراتالسرادي!محموعةالرئيسيالتشهغيلمنسوب

يحفرماوعادة،الأرضتحتمحجممنالعمقلفسعلىالمحفورة

المنا!سيب.م!عدداالعمال

تحتمنجمفيالسفليالاتجاهإلىعلويمنسوبمنشقممراللهبط

.لأرضا

الأفقي.المستوىعلىالحامرايمس!بهايميلالتيالزاويةالليل

حهتيه.بكلتاالأرضبسطحتحصلالأرضتحتأفقيممرالنفق

ونقله.الحامتححيل!نهيمكنالذيالموقعهيالسحبنقطة

راممب.منالظاهرالسطحهيالظهورنقطة



التعدين294

فيالطريقةهذهتستخدم.البينيةالممراتمنالتعدين

المي!!وزاوية-الكبيرةالميلراويةذاتالخامكتلاستخراج

الأفقي-المستوىمعالخامجسميصنعهاالتياشاويةهي

ب!تبينيةممراتالطريقةهذهفيالمناجمعمالوينشئ

الخامفيثقوباويحفرون،الرئيسيةالتشغيلمناسعيب

الرئيسيةالمناسيبب!تالخامينسف!ثمبالمتفجراتويملأونها

تسمىخاليةأماكنتت!صنالخاموبإزالة.البينيةوالممرات

حيثأصفارغةاالحفيراتقاعإلىالخامولسقط.الحفيرات

شرائحإلىيقطعوقد.المنجمإلىلنقلهتمهيدافيهايجمع

.كبيرةرأ!مية

المتبعةالويقةهيوالملء.بالقطعالتعدلنطريقة

بقطعهرأسيةعروقصورةفيالموجودالخاملا!شخراج

التقدممعالحفيرةقاعمنابتداء،أفقيةشرائحهيئةعلى

منكاملةشريحةالمناج!اعماليحفرأنوبعد.أعلىإلى

ا!ءموادوتدعرا.بالنفاياتالحفيرةيملأون،الخام

وأأرضيةتوفربدأنهيربالحامالمحيطةأ!مخوراطبقات

منالتاليةالشريحةا!متخراجمنيم!ضهمأطعمالرصيفا

.الخام

المتبعةالطريقةهي.الخامكتلبتسافطاللعدينطريقه

حالةفيالصخور.كماخلالالمنتشرةالخاماتلاستخراج

هذهفيالمناجمعمالوينشئوالحديد.النحاسحامات

كتلأوأقسامإلىالخاماتتقسم،أفقيةممراتالطريقة

ويؤدي.أفقيةشريحةكتلةكلفييقتطعونثم،كبيرة

تكسرإلىالشريحةفوقالواقعةهـالخاماتالصخورضغط

.الحاموسقوط

هذهتستخدع!.البينلةالممراتفيالسقوططريقة

ويقسم.الكبيرةالميولذاتالضخمةالخاماتفىالطريقة

يبعدبينيةممراتبواسطةأقسامإلىالخامالمناجماعمال

منسوبكلويزود.م.7-515منبعضعنبعضها

تخترق-أفقيةبينيةممرات-السراديبمنتشغيلبشبكة

.الخاممنالقسمهدابالكام!!

الموجودالخامفىعميقةثقوباالمناجمعماليحفر

شكلع!تكونبحيثالبينيةالمنا!سيبسمراديبفوق

إلىالمروحيةالثقوبمجموعةتفجيرويؤدي.مروحة

ومنه،السردابفيسقوطهيسببمماالخامتكسير

تسمىمائلةأورأ!ميةفتحاتإلىيشحنريحم!

.الخاممخارخ

الضخبأسلوبالتعدينيستخدم.الفخطرق

المحيطاتمياهمن،سائلصورةفىالمعادنلاستحراج

فيالكبرىليكسولتبحيرةفيهابما،أجحيراتاوبعض

لاحتوائهانظرا،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتيوتا،ولاية

المعادناسترجاعوشم،المعدنيةالعناصرمن!مياتعلى

وتدفع.معالجتهتتمحيثمصانعإلىالماءبضخعادة

مرسباتخلالالبحرماءمنكبيرةكمياتالمضخات

سطحتحتمبجم

المعداتتستحدم.الارض

وتفتيتلقطعالثقيلة

يسهلتمظاياإلىالصخور

اليمين()إلىمعهاالتعامل

الممجمسق!ولتدعيم

تقدمأتناءاليسار()إلى

الواجهة.فيأحملا
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رامسبفىالساخنالماءضعتتضمىالكبريتلاستخراجفرالتقطريقة

إلىالمضغوطويمدبالهواء.الكبريتصهرلغرضأنبوبعبرالخام

أنموبخلالالسطحإلىالكبريتفيدفعثانألبوبخلالالرايس!

ثالث.

الفلزاتأهمومن.المعادنفصليمكنوبذلك)فاصلات(

علىنحصلالذيالمغنسيومالطريقةبهذهتستخرجالتي

الطريقة.بهذهمنهكبيرةنسبة

الملحعلىللحصولالأحيانبعضفيالفيخيستخدم

الثقوبالعمالفيحفر.الأرضسطحتحتمواقعمن

يسمىماوتكوينالملحلإذابةالارضتحتالماءويدفعون

الس!إلىالملحيالمحلولويضخ(،الملحي)الماءالأجاج

الملحويترسبالماءالمصئيبخروفي.المصنعإلىوينقل

لهذهكاثلةطريقةوتستخدم.اخرىمرةصلبةمادةمكونا

الخاماتلبعضبالإذابة،الاستخلاصتسمى،الطريقة

.النحاسانظر:.النحاسعلىالمحتوية

عادةالضئ!طرقإحدىوهيفرالتت،طريقةتستخدم

عمالفيحفر.بسهولةينصهرالذي،الكبريتاستخراجفي

ماءويدفعونمدفونةكبريتطبقةفيالثقوبالمناجم

سائلا.مكوناالكبريتفينصهرفيها.السخونةشديد

بمالأرضسطحإلىالسائلالكبريتالمناجمعمالويدفع

مرةالكبريتويتصلب.الثقوبفىمضغوطهواءبضخ

تخزينه.يمكنوبهذايبرد،أنبعد،أخرى

.الأرضباطنمنأيضاالطبيعيوالغازالنفطويضخ

النفط.انظر:

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

،الدولمختلفعنالمقالاتفي"الاقتصاد"وفقرةا!لعدنان!:

الصلة:ذاتالأخرىالمقالاتوتشمل

الأمانمصباحالرصاصالبئر

المغنسيومالزنكالتحجير

لملحازلغاالتحليلا

النحالرالحجريالفحمالمعادنعنالتنقيب

لنفطالفضةاالجوهرة

لهندسةالفلزاوالفولاذيدالحد

اليورانيومعلم،الفلزاتالمعددخام

لكوكاالخيمياء

الماسلذهبا

الموضوععرعنا

التعدينطرق-أ

السطحى.التعدينطرق-أ

.الأرضتحتالتعدينطرق-!

ال!ةطرقخ

أسئلة

استحرحت.التيالمعادنأوائلمنبعضاادكر

الغرينى؟الراسبغسلبطريقةانمالمناجمعماليستخرجكيف2

بالتكريك؟التعديىعمليةفىالقطركابليستحدمكيم!-3

الترابي؟العطا!ما4

الامحتصلاخ؟ما-5

.الأرضتحتللتعدينالختلفةالطرقبعضاذكر-6

فراش!؟بطريقةالكبريتعلىالمماجمعماليحصلكيص-7

؟المعدنلاممتخراجالمحددةالعواملما-8

والدهليز؟البئرلينالفرقما9

اوراحيقميتالور!اراسمرمرفاول!حيققعدلن

ويضغط،مسحوقشكلإلىالمعادنتحولعمليةأيضا،

وتستخدمما.نوعامقيدةمعينةأشكالللإنتاجالمسحوق

المعدنيةالمساحيقلتكتيلالتلبيدتسمىتسخينعملية

متماسكا.قوياالنهائىالمنتجولجعل

الأخرىالطرائقعلىالمساحيقتعدينعمليةوتتفوق

ذإ.عديدةبميزاتالمعدنيةالأجسامصناعةفىالمستخدمة

درجةحتىتسخينهاعندتمتزجلاالمعادنبعضإن

المعادنهذهصنعيمكنأنهإلا(،)الذوبانالانصهار

ومن،مسحوقإلىتحويلهابوساطةقيمةمكوناتلتشكيل

لا،المثالسبيلفعلى.ببعضبعضهاالمساحيقمزجثم

يمكنبلوحدها.بالحرارةالمعادنمعالجرافيتينصهر

للحصولتضغطأخرىمسحوقةمعادنمعوخلطهسحقه

محمللصنعبالحرارةويحسخن.المطلوبالشكلعلى

وذلكمتكرر،تزييتإلىيحتاجلاوهو(،تحميل)كرسي

لعمليةالأخرىالميزاتتتمثل.التزليقذاتيالجرافيتلأن

الأبعاد،العاليةوالدقة،الإنتاجسرعةفىالمساحيقتعدين

وحجمها(ولثمكلهاالمسامات)عددالمساميةفىوالتحكم

.ماهرةعاملةيدإلىتحتاجولاالفاقد،وتدني
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يمكنإذ3.عديدبطرائقمسحوقإلىالمعادنوتحول

جدا(،صعيرةقطراتإلى)تحويلهاالمنصهرةالمعادنتذرية

أخرىطريقةوثمة.الصلبةالمعادنبعضسحقويمكن

أما.الكهربائىالتحليل:انظر.الكوبائيالتحليلتدعى

المعددأكسيدمر!بتسخينفىفتتمثلالرابعةالطريقة

الهيدروجين.معبالتماس

المعدوماتعدىدلحصولخاصةطرقاممتخدامالدهدلب

النفسيأرالجسديبالألمبدنياالفردمعاقبةطرية!عن

اختيالصدماتواستخدامالعصبيةالخلايافيبالتحكم

أ!والامتثاالفردلدىالتماسكجسورسقوطعلىتساعد

.مطلوبهولماالتام

قانونيكإحراءالأساسفيالتعذيبامعتخدم

أضهم.الإثباتاستخدامهايم!شاعترافاتعلىللحصول

اضومانيونرالإغريهتسمحالقديمةالعصوروفي

وشملبهما.يوتتأ،أ!ذيناوالأجانبواالعبيدبتعذيب

المجتمعطبقاتالميلادي!سواشابعأتأسااأسقرن!تافيالتعذيب

سقو!أبعداممتخدامهانإلاشائعا.تقليداواصبحالأخرى

عشرالثانيالقرنوفى.تضاءلقدالرومانيةالإمبراطورية

فيالرومانيةالقانونيةالإجراءاتبعضاستخدامأعيد

،الإجراءاتهذهضمنمنالتعذيبوح!انأوروبا

استخدامفيالنصرانيةوالدينيةالمدنيةالمحاكمواسعتمرت

حتىقانونىبشكلالاعترافاتعلىللحصولالتعذيب

لأسبابوانتقدذلكبعدألغىأنهإلاتقريباأم008عام

وقانونية.أخلاقية

اغرناخلاأ!أبصيءبشكلالظهورإلىالتعذيبعاد

والشرطةالجيحقوبدأالعشرينوالقرنعشرالتاسع

التعذيباستخدامالسلطةذاتالأخرىوالمجموعات

وللحصولفيهموالتحكمالناسلمعاقبةقانونيغيربشكل

يةوالعس!المدنيةبالأمورالصلةذاتالمعلوماتعلى

الثوراتخلالالتعذيباستخداموازداد.والسياسية

القادةشرضعندماوذلك،العشرينالقرنفيالسياسية

وربما.الإنسانحقوقفوقوجعلوهاالسياسيةمعتقداتهم

الماضيةالتاريخيةالقرونمن!مبقهماالعشرينالقرنيفوق

يفوقوتنوعاتطوراالتعذيبأساليبا!متخدامفي

الوصفى.

مطومحيلةالتعديبفيالمستخدمةالوسائلضمنومن

طرتوتشم!!بالماء.الإنسانوخنقوضربهوإحراقهالجسما

ال!ربائيالصعقاستخداموالمؤلمةالجديدةالتعذيب

وتعارض!.النفسيةوالمتاعبالآلامتسببالتيوالأدوية

أشكالهبكلالتعذيباستخدامالإنسانحقولىمؤسسات

.وصوره

فلقة،انحلعةبمالمشهرة،المخغسيل:أيضاانظر

.العقاب

بإنجدترادندندسكانمحببةقاسيةرياضةالديبةتعديب

،العطلاتأنشطةمنجزءاوكانت.أم174عاممنذ

حديديةبسلسلةوتدإلىيربطالدبكانالاحاد.وأيام

بحلقةالأحيانبعضوفي،الخلفيةرجلهأو،عنقهحوا!

الضخمة،الإنجليزيةالصيدكلابوتهاجمه،أنفهتخترق

أعمىدئاالرجاليلهبالأحيانبعضوفي.وتعذله

تسمىحلباتفيتعرضالعروضهذهوكانت.بالسيا!أ

.أم835عامفيالبرلمانمنعهاوقدالدببةحدائق

دظروفتعرضهعندالكائنجسمعنينتجرشحالدهر!

الموادبعضومنالماء،منمجملهشييت!ضنو،خاصة

سطحعلىوتنتشرالجلد.فيغددتفرزهااكتيالمذالة،

الجسممنمعينةمواضعفىت!صنأحضها،بأكملهالجسما

كبيرةعرقيةغددانجد،أ!المثاسبيلشعلىتركيزا،أ!ضررأكبر

.الأقداموباطناليدينراحتيوعلى،الإبطينتحتكثيرة

الجسممساعدةفيتذكرأهميةذاتالغددهذهتعدولا

فىتتمثلالأولىأهميتهاإنبل،شضلاتهمنأخخلصاعلى

.الحرارةمنالتخلصإلىالجسميحتاجعندماأحرقاإنتاج

درجةلتخفيضتقوملاذاتهاحدفيأضعرقاعمليةولكن

.العرقهذايتبخرعندماهذايحدثول!شالجسمحرارة

الجسم.حرارةدرجةالتبخر،:انظر

الجوفييعرقونكماتماماأجارداالجوفيأخاسايعرث

منالقليلةأعمياتاوتتبخرالنهار.وأثناءأطيلا:أتناءالحار،

غيرالتعرتالعمليةهذهوتسمىبمتتكونحالماأ!بارداأسعرقا

الشخصيقومعندماأودافئاالجويكونعندماأما،الملموس

وعندهاللارتفاعتميلالجسمحرارةدرجةفإنشاقبمجهود

الماءنقاطتتجمعثمومنإنتاجها،منالعرقيةالغددتزيد

عرفاشصببالشخصإنحينئذونقولس!إلجلد.على

.الملموسبالتعرقالعمليةهذهوتسمى

يوجدالدماغمن)جزءالوطاءأوالمهادتحتيحتفظ

ثابتة.الجسمحرارةبدرجة(الجسمحرارةتنظيمامركزبه

ومنالدافئالدممننبضيةإشاراتالحزح!هذاويتلقى

يرسلثمومن،الجسمفيالموجودةالحرارةمستقجلات

تقومالتيالعرقيةالغددإلىالأعصاباطريهتعنإشارات

والإثارةالعصبيالتوتريعمل!ما.العرقبانتاجبدورها

تلكخاصة،العرقيةالغددوحثإهاجةعلىأيضا

.والإبط!تاليدينفيالموجودة

الصلبةالروامسببعضتظل،العرقيتبخروعندما

المنتظموالاستحمامبالجلد.عالقة-والأملاحكاليوريا-



مسامتسدالتيالرواسبهذهتراكموقفعلىيعمل

منالعرقإفرازاتإزالةيمكنهاصناعيةموادوهناكالجلد.

علىيحتويومعظمها،الغرضهذاأجلمنتباعالإبطين

.الالومنيومكلوريد

التينفسهاالطريقةتتبعلاالحيواناتمنوكثير

على-فالكلب.جسمهحرارةدرجةالإنعسانبهايخفض

594التعرق

بذاتليحستالغددهذهأنإلا،عرقيةغددله-المثالسبيل

ويعتقد.الكلبجسمحرارةدرجةتخفيضفيأهمية

والصحيحفمه،طريقعنيعرقالكلبأنالناسمنكثير

يقومفإنهعرقوإن،يعرققلماالجسمالسليمالكلبأن

.اللهاثطريقعننفسهبتبريد

الجلد.،المسامة؟العرقمزيل:أيضاانظر
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